
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 23/2019 Θέμα:  «Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  ποσού 

προκειμένου  στην  έκδοση  άδειας  χρήσης  αρδευτικής 
γεώτρησης Τσιμπά Κ. Σχολαρίου».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 
Φεβρουαρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.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. 436/28-01-2019 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
σύμφωνα με την οποία « Η αρδευτική γεώτρηση με την ονομασία 'Τσιμπά' βρίσκεται στο υπ' αριθ.  
719 αγροτεμάχιο Κ. Σχολαρίου (Χ:415801 / Υ:4469811 / Ζ:88) και μετά από σοβαρή κατάπτωση -  
στένωση,  φρακάρισμα του υποβρυχίου συγκροτήματος από σκληρά πετρώματα και ύστερα από  
ανεπιτυχείς  προσπάθειες  ανάκτησής  της  κρίθηκε  ανενεργή  με  αποτέλεσμα  να  μην  κατατεθεί  
φάκελος για κωδικό ΕΜΣΥ και άδεια χρήσης της. Εξαιτίας της αναγκαιότητας όμως αρδευτικού  
νερού  στην  περιοχή  έγινε  το  2016  μία  σοβαρή  προσπάθεια  ξεφρακαρίσματος  αυτής  και  
καθαρισμός-ανάπτυξη  της  με  την  μέθοδο  του  AIR  LIFT  και  της  δοκιμαστικής  άντλησης  από  
υδραυλικό γεωτρύπανο και αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης αντίστοιχα, με θετικά αποτελέσματα. Η 
υπηρεσία μας κατέθεσε εκπρόθεσμα  ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΜΣΥ)  
& ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ της γεώτρησης Τσιμπά με το υπ' Α.Π. 4206/9-11-2016  
έγγραφό της προς τη Δ/νση Υδάτων. Επίσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη 10 /2018 μελέτη της 
υπηρεσία  μας,  προβήκαμε  και  στην  αξιοποίηση  της  με  την  προμήθεια  ηλεκτρομηχανολογικού  
εξοπλισμού. Για την ολοκλήρωση της έκδοσης άδειας χρήσης νερού της αναφερόμενης γεώτρησης  
απαιτείται να πληρωθεί πρόστιμο ύψους 250 ευρώ για την εκπρόθεσμη δήλωση του κωδικού ΕΜΣΥ  
& της άδειας χρήσης σύμφωνα με το ΦΕΚ  Τεύχος Β' 814/14-3-2017 (σελ. 7024 αα))».

ΑΔΑ: 7Χ3ΥΟΛΖΛ-ΠΘ2



O Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε την πληρωμή του ποσού των 250,00€, 

που αφορά στην εκπρόθεσμη δήλωση του κωδικού ΕΜΣΥ & την υποβολή αίτησης για την έκδοση  

άδεια  χρήσης της  γεώτρησης  Τσιμπά  Κ.  Σχολαρίου για  τους  λόγους  που αναφέρθηκαν  στην 

εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  την  πληρωμή  του  ποσού  των  250,00€  που  αφορά  στην 

εκπρόθεσμη δήλωση του κωδικού ΕΜΣΥ & την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας 

χρήσης της  γεώτρησης  ‘Τσιμπά’,  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  στο  εισηγητικό 

μέρος της παρούσας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας 

νερού της αναφερόμενης γεώτρησης.  

2. Εγκρίνεται η σχετική πίστωση και δέσμευση ποσού 250,00€ από τον Κ.Α. 67-04-00-0000 

οικονομικού έτους 2019 η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της παρούσας δαπάνης μετά 

την έγκριση της αναμόρφωσης του σχετικού Κ.Α. σύμφωνα με την 5/2019 Α.Δ.Σ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 23/01-02-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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