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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               
 
 
Ιωάννινα 19 Οκτωβρίου  2010 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Αρ. πρωτ:  1040 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣ κ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

∆.∆. Μηλιωτάδες 
∆ήµος Ανατολικού Ζαγορίου 
Νοµός Ιωαννίνων 

Ταχ. ∆/νση: Ριζάρειος Πολιτεία  
 8ης Μεραρχίας 5-7 
 454 45   Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Τσιπέλης Σεραφείµ ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Tηλέφωνο: 26510 –64957 - 31237    
Fax: 26510 – 78341 
e-mail: dydaton@epirus.gov.gr 
Ιστ.Περ.Ηπ.: www.epirus.gov.gr 

 

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άρδευση αγροτεµαχίου µέσω 

υφιστάµενου αντλητικού συγκροτήµατος στην θέση «Καµπέρ Αγά 

∆εµατίου» ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μηλιωτάδες ∆ήµου Ανατολικού 

Ζαγορίου Νοµού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κωστούλα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η   ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α) "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000". 

2. Την Κ.Υ.Α. 43504 (ΦΕ.Κ. 1784 Β) " Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων…"  

3. Την αριθ. 14096/2979/20-02-2008 απόφαση του Γεν. Γραµ. Περιφέρειας Ηπείρου που 

αφορά µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραµ ….» 

4. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ Β/1668/1-12-05) ∆ιάρθρωση ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 

Περιφέρειας  

5. Τον Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α/201) ‘’∆ιαχείριση των Υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις’’  
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6. Το Π.∆. 256/89 (Α/121) ‘’Άδεια χρήσης νερού’’  

7. Την ΚΥΑ Φ16/5813/17-05-89 (ΦΕΚ Β/383) ‘’Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 

υδατικών πόρων’’  

8. Την Φ16/6631/1-6-89 (Φ.Ε.Κ.428Β)      Κοινή      Υπουργική     Απόφαση "Προσδιορισµός 

κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση 

νερού στην άρδευση-ύδρευση. 

9. Τον Ν.3010/2002 (Φ.Ε.Κ 91Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 

97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...». 

10. Την Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΕΚ 122Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε τα 

άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο Ν.3010/2002...». 

11. Την Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003   (ΦΕΚ   332   Β)   Κοινή   Υπουργική Απόφαση   

«∆ιαδικασία   Προκαταρκτικής   Περιβαλλοντικής   Εκτίµησης   και Αξιολόγησης 

(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...». 

12. Τον   Ν.   2503/97   (Φ.Ε.Κ.  107Α)   "∆ιοίκηση,   Οργάνωση,   Στελέχωση   της 

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση". 

13. Το   Π.∆.   60/98   (Φ.Ε.Κ.   61Α)   "Καθορισµός   χωρικής   αρµοδιότητας   των 

Τµηµάτων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 

14. Την αριθ. 10/85/30-08-1999 κανονιστική απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου , που 

αφορά στην προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού Ιωαννίνων 

15. Το αριθ. 120599/87/20-1-2005 έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε /Γενική ∆/νση 

Περιβάλλοντος /∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Νερών. 

16. Το αριθ. 344/2000   (ΦΕΚ 297  Α) «Άσκηση   επαγγέλµατος γεωτεχνικού». 

17. Το αριθ. 59130/3948/10-09-2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

της Περιφέρειας Ηπείρου,  µε θέµα  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : Λειτουργία 

αντλητικής εγκατάστασης στον ποταµό Ζαγορίσιο για την άρδευση αγροτεµαχίου 

ιδιοκτησίας της κ. Βασιλικής Κωστούλα στους Μηλιωτάδες του ∆ήµου Ανατολικού 
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Ζαγορίου».  

18. Το αριθ. 1567/14-04-2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Ιωαννίνων  κ. Ελένης 

Παναγιώτου Ράπτη,  για γονική παροχή ακινήτων προς την κ. Βασιλική Κωστούλα.  

19. Το αριθµ. 525-1237-10-Ν881/13-07-2010  πιστοποιητικό αποτελεσµάτων του Εργαστηρίου 

ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ,  αναφορικά µε τις χηµικές αναλύσεις του νερού. 

20. Την αριθ. 3759/29-09-2010 βεβαίωση του ∆ήµου Ανατολικού Ζαγορίου ότι η κ. Κωστούλα 

Βασιλική δεν αρδεύει τα κτήµατά της από το αρδευτικό δίκτυο Ποταµιάς τα τρία (3) 

τελευταία έτη.  

21. Την αριθ. 181/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ανατολικού 

Ζαγορίου, µε θέµα «Χορήγηση άδειας παραµονής αντλιοστασίου εµβαδού 5 τ.µ. 

ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κωστούλα, εντός ∆ηµοτικής έκτασης στην θέση Καµπέρ Αγά 

οικισµού Μηλιωτάδων ∆εµατίου, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1978». 

22. Την από 22-09-2010 αυτοψία υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, στην υπόψη περιοχή.  

23. Την από 12-07-2010 αίτηση-δήλωση της κ. Βασιλικής Κωστούλα µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά (Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, υδρογεωλογική έκθεση κ.λ.π.). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

1. Χορηγούµε στην κ. Βασιλική Κωστούλα κατοίκου Μηλιωτάδων Τ.∆. ∆εµατίου, ∆ήµου 

Ανατολικού Ζαγορίου, Νοµού Ιωαννίνων, άδεια χρήσης νερού για την άρδευση 

αγροτεµαχίου µε άντληση από τον Ζαγορίσιο ποταµό. 

2.  Η άδεια αυτή αφορά την χρήση νερού, στην θέση «Καµπέρ Αγά», ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος ∆εµατίου, ∆ήµου Ανατολικού Ζαγορίου, Νοµού Ιωαννίνων, µε 

άντληση από τον Ζαγορίσιο ποταµό, µέσω υφιστάµενου αντλιοστασίου,  που ανήκει 

στο υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου (Κ.Α. 05) και στη λεκάνη απορροής Αράχθου 

(Κ.Α.21)  

3.  Τοπογραφικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου έργου  

Συντεταγµένες αντλιοστασίου: Χ=  239.951,4      Υ= 4.401.310,5 σε ΕΓΣΑ 87. 

Αγροτεµάχιο συνολικού εµβαδού 15.265,56 τ.µ. 
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4. Είδος και µέγεθος µονάδας εκµετάλλευσης 

Καλλιέργεια Καλαµποκιού – Τριφυλλιού – Κηπευτικών σε αγροτεµάχιο συνολικής 

έκτασης 15.265,56 τ.µ.  

 5. Χορηγούµενη ποσότητα νερού  

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο της 

παρούσης οι δικαιούχοι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν µέχρι 9.000 κ.µ. νερού 

και για περίοδο από 01/05 µέχρι 30/09 κάθε έτους.  

6. ∆ιάρκεια ισχύος της άδειας  

6.1 Η παρούσα άδεια χρήσης νερού έχει διάρκεια ισχύος µέχρι  19 - 10- 2020 

(χορήγηση άδειας δεκαετούς διάρκειας Ν. 1399/2003 και  Κ.Υ.Α. 43504/05) 

6.2 Η παρούσα άδεια µπορεί να ανανεωθεί µετά από σχετική αίτηση του 

ενδιαφεροµένου εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν την λήξη της αρχικής 

προθεσµίας 

7. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν 

7.1 Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον χρήστη 

νερού, µετά από νέα σχετική αίτησή του. Για την τροποποίηση της παρούσας 

άδειας ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 3199/03 

7.2 Να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από την 

λήξη της εφ, όσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του 

άρθρου 13 του Ν. 3199/03  

8. Απαγορεύσεις 

8.1  Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά τη χρήση από το έργο για το οποίο χορηγείται  

8.2  Απαγορεύεται η επέκταση της µονάδας εκµετάλλευσης, όπου χρησιµοποιείται το 

νερό παρά µόνο µετά από νέα αίτηση και χορήγηση της σχετικής άδειας. 

8.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε καταστροφή στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος    

(δρόµοι,  πρανή,  τοιχία,   φρεάτια  κ.λ.π.).. 

8.4   Σε καµία περίπτωση δεν θα πραγµατοποιηθεί αποµάκρυνση της παρόχθιας 

βλάστησης. 
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9.   Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη.  

Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :  

9.1 Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να 

προλαµβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επανορθώνει αµέσως κάθε 

βλάβη ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. 

9.2 Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της 

τήρησης των όρων της άδειας αυτής καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον 

σκοπό αυτό. 

9.3 Να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων 

από ρυπάνσεις και στη διάθεση των αποβλήτων 

9.4 Να τοποθετήσει σύστηµα µέτρησης παροχής για τον έλεγχο και τη καταγραφή της 

χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού. 

9.5 Να τηρεί τους όρους και τις διατάξεις του αριθ.  59130/3948/10-09-2010 έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου,  µε θέµα  

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου : Λειτουργία αντλητικής εγκατάστασης στον 

ποταµό Ζαγορίσιο για την άρδευση αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας της κ. Βασιλικής 

Κωστούλα στους Μηλιωτάδες του ∆ήµου Ανατολικού Ζαγορίου». 

9.6  Η άρδευση των καλλιεργειών να πραγµατοποιείται τις βραδινές ή πρώτες 

πρωινές ώρες, ώστε να περιορίζεται η απώλεια νερού λόγω εξάτµισης. 

10.   Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής και κανόνων 

10.1 O κάτοχος της παρούσης άδειας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

προαναφεροµένων όρων. 

10.2 Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας και η επιβολή των κυρώσεων 

ασκείται σύµφωνα µε οριζόµενα στη παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ 

Β 1784/20-12-2005) 

11   Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση 

άλλων προβλεπόµενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισµών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση 

από την ισχύουσα Νοµοθεσία.  

12 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε συνδυασµό µε την 
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ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο ∆11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-

12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας 

ορίζεται ο :   

      ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ιάρκεια  ισχύος  της  παρούσας :  από  19  -  10 –  2010 έως  19  -  10 -  2020 
 
  
                                                                     
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
 
1. Χ. Α.  
2. Φ.Γ.10.4 
3. κ. Σεραφείµ Τσιπέλη.       

 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
1. ∆ήµος Ανατολικού Ζαγορίου 

Μηλιωτάδες Νοµού Ιωαννίνων   

2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 
∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων Τοπ/κης & Πολιτικής Γης  
Τµήµα Γεωλογίας-Υδρολογίας 
∆ιοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα 

   3.  ∆ιεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου 
       Αγρονοµικό Τµήµα Ιωαννίνων 
       ∆ιοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα 

   4.  ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 
       Αβέρωφ 6 Τ.Θ. 1290,  452 21 Ιωάννινα 

 
6. ∆.Ε.Η.  

Χρ. Κάτσαρη 4,  45221 Ιωάννινα 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ 
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