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ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 

(γεώτρησης) για την κάλυψη αναγκών Ιχθυοτροφικής µονάδας στον κ. 

Γεώργιο Ευαγγέλου στη θέση «Μαντάνια» του ∆.∆. Νεγράδων του 

∆ήµου Καλπακίου, Νοµού Ιωαννίνων. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Έχοντας υπ’ όψη 

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

Υδάτων της Περιφέρειας  

4.    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...». 

5.    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...». 

6. Την   Η.Π.   11014/703/Φ104/14.3.2003   (ΦΕΚ   332   Β)   Κοινή   Υπουργική 
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Απόφαση   «∆ιαδικασία   Προκαταρκτικής   Περιβαλλοντικής   Εκτίµησης   και 

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

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

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση". 

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

Τµηµάτων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 

9. Την αριθ. 10/85/30-08-1999 κανονιστική απόφαση του Νοµαρχιακού 

Συµβουλίου , που αφορά στην προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού 

Ιωαννίνων. 

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

Περιβάλλοντος /∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Νερών. 

11. Το   αριθ. 344/2000 Π.∆.   (ΦΕΚ   297   Α)   «Άσκηση   επαγγέλµατος 

γεωτεχνικού». 

12. Τις επανειληµµένες αυτοψίες υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Υδάτων. 

13. Το ιστορικό της ίδρυσης και λειτουργίας των ιχθυοτροφείων της περιοχής, των 

κ.κ. Γεώργιου Ευαγγέλου και  Αριστείδη Πανταζή, περίληψη του οποίου είναι: 

I. Από την δεκαετία του 1970, ξεκίνησε την λειτουργία του στην ως άνω 

περιοχή, το ιχθυοτροφείο των κ.κ. Αριστείδη Πανταζή και Ιωάννη 

Ευαγγέλου.  

II.  Το έτος 1987 µε την απόφαση 607/23-9-87 του κ. Νοµάρχη Ιωαννίνων, 

χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο ως άνω ιχθυοτροφείο, όπου µεταξύ 

άλλων τονίζετο ότι «Η είσοδος του νερού σύµφωνα µε το αριθ. 2138/23-06-

1981 έγγραφο Υ.Ε.Β. να γίνεται έτσι ώστε να µην θίγει κατά κανέναν τρόπο 

την άρδευση της γύρω περιοχής κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου,  

και αν είναι δυνατόν κατά την εν λόγω περίοδο, να µην δεσµεύεται νερό της 

ως άνω κύριας διώρυγας και να χρησιµοποιούνται οι πηγές που βρίσκονται 

κάτω απ’ αυτήν». 

III.  Το έτος 1996, µε την 10817/27-9-1996 απόφαση Νοµαρχίας Ιωαννίνων, 

έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιχθυοτροφείου. Στο αιτιολογικό 

της ανάκλησης, εκτός των άλλων αναφέρεται και το γεγονός ότι για την 

υδροδότηση του ιχθυοτροφείου χρησιµοποιούνται νερά που δεν προέρχονται 

µόνον από µικροπηγές κατάντη της διώρυγας, αλλά και από νερά της κύριας 

διώρυγας, καθώς και ότι το ιχθυοτροφείο προέβη σε κατασκευή και νέων 

λεκανών εκτροφής, χωρίς σχετική άδεια.  

IV.  Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ως άνω ιχθυοτροφείο χωρίστηκε σε δύο 
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ίσα µέρη από τους αρχικά φερόµενους ιδιοκτήτες. Το ανώτερο τµήµα 

περιήλθε στον κ. Αριστείδη Πανταζή, το σε κατώτερο στον κ. Γεώργιο 

Ευαγγέλου κληρονόµου του κ. Ιωάννου Ευαγγέλου. 

V. Στις 19-07-2001 µε έγγραφό του, ο ΤΟΕΒ Άνω Καλαµά ζήτησε από την 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Ιωαννίνων, την κατασκευή 

αντλιοστασίου κάτω από τα ιχθυοτροφεία, µε στόχο την άντληση των 

εξερχόµενων νερών και την διοχέτευσή τους πάλι στην κεντρική διώρυγα, 

ώστε να οδηγηθούν στις πεδιάδες Καλπακίου και Χρυσόραχης για άρδευση 

των περιοχών. Το έργο ολοκληρώθηκε όπως προκύπτει από την αριθ. 

6528/05-05-2004 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, στις 31-12-2001 στο σύνολό του 

(οίκηµα, αντλητικό συγκρότηµα, αγωγοί µεταφοράς), αλλά ουδέποτε 

λειτούργησε. 

VI.  Κατά τα έτη 2006 και 2007 τα δύο ιχθυοτροφεία, σε µία προσπάθεια 

επανέκδοσης άδειας λειτουργίας (για την έκδοση της οποίας απαιτείται 

άδεια χρήσης νερού), επανήλθαν µε µελέτες και αιτήσεις προς την ∆/νση  

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εξέδωσε αποφάσεις 

έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πλέον συγκεκριµένα εκδόθηκαν οι  

a) Η  αριθ. 5386/06/4-1-2007 απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου, για το ιχθυοτροφείο του κ. Αριστείδη Πανταζή, 

δυναµικότητας 50 τόνων πέστροφας ετησίως, στην οποία καθορίζεται ότι 

η υδροληψία θα γίνεται από τις πηγές «Βελλά», µε τον όρο ότι το νερό της 

υπερχείλισης να µην οδηγείται στο ιχθυοτροφείο του κ. Γεωργίου 

Ευαγγέλου, αλλά µετά τον καθαρισµό του να αποδίδεται στο ρέµα. 

b) Η  αριθ. 4809/29-11-2006 απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου, για το ιχθυοτροφείο του κ. Γεωργίου Ευαγγέλου, 

δυναµικότητας 50 τόνων πέστροφας ετησίως, στην οποία καθορίζεται ότι 

η υδροληψία θα γίνεται από τις πηγές «Βελλά», µε παράλληλη ανόρυξη 

υδρογεώτρησης, µε τον όρο ότι το νερό της υπερχείλισης του 

ιχθυοτροφείου του κ. Α. Πανταζή, να µην οδηγείται στο ιχθυοτροφείο 

του κ. Γεωργίου Ευαγγέλου, αλλά µετά τον καθαρισµό του να 

αποδίδεται στο ρέµα. 

Σε αµφότερες τις αποφάσεις τονίζεται ότι οι δύο µονάδες θα λειτουργήσουν αυτόνοµα,  

µε διαχωρισµό των νερών, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των ιχθύων, γεγονός που 

προϋποθέτει την κατασκευή φρεατίου διαχωρισµού.. 

14. Την από 16-11-2006 αίτηση-δήλωση του κ. Γεώργιου Ευαγγέλου µε τα κάτωθι 

συνηµµένα δικαιολογητικά, όπως αυτά συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, 
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κατόπιν παρακλήσεων της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

a) Αίτηση συµπληρωµένη σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43504/2005. 

b) Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιστηµονικών εργαστηρίων 

ΒιοΑνάλυση. 

c) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κ. Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου µε αριθ. 4809/29-11-2006 

d) Μελέτη διάθεσης αποβλήτων του µηχανικού κ. Ευάγγελου Ευαγγέλου και η 

οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 6012/03-02-2005 απόφαση του Τµήµατος 

Υγειονοµικού Ελέγχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. 

e) Τοπογραφικά διαγράµµατα των Μηχανικών κ.κ. Ευάγγελου Ευαγγέλου και 

Αθανάσιου Ζαρπαλά, το τελευταίο εκ των οποίων συντάχθηκε τον Σεπτέµβριο 

του 2010. 

f) Απόφαση ίδρυσης πεστροφοτροφείου του κ. Νοµάρχη Ιωαννίνων µε αριθ. 

607/23-9-1987 

g) Υδρογεωλογική µελέτη του Γεωλόγου µελετητή κ. Νικόλαου ∆ερέκα. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Χορηγούµε στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Αγίας Μαρίνας 

∆ήµου Περάµατος, άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.   

Η άδεια αυτή αφορά την εκτέλεση έργου  αξιοποίησης υδατικών πόρων που 

περιλαµβάνει γεώτρηση για την κάλυψη αναγκών ιχθυοτροφικής µονάδας 

στη θέση «Μαντάνια Βελλάς» του ∆ήµου Καλπακίου, Νοµού Ιωαννίνων 

που ανήκει στο υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου (Κ.Α. 05) και στη  Λεκάνη 

απορροής Καλαµά (Κ.Α.30)  

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου ανόρυξης γεώτρησης: 

• Βάθος  γεώτρησης 180 ± 20 µ.   

• ∆ιάµετρος ερευνητικής διάτρησης 9 & 5/8 ίντσες. 

• ∆ιάµετρος τελικής διάτρησης γεώτρησης 12 ίντσες 

• ∆ιάµετρος σωλήνωσης 8 ίντσες 

• Πάχος σωλήνων 5 χιλ. 

• Τύπος σωλήνων  βιδωτοί γαλβανισµένοι.. 

• Τύπος φιλτροσωλήνων : γεφυρωτός. 
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• Άνοιγµα γέφυρας 1- 1,5 χιλ. 

• Βάθους σωλήνωσης   180 ± 20 µ.   

• Πιεζοµετρικός  σωλήνας βάθους  180 µ.  διαµέτρου 1 ίντσας 

• Υψόµετρο θέσης ανόρυξης 350 µ. 

          Συντεταγµένες γεώτρησης : Χ=210.731  Ψ=4.418.209  σε ΕΓΣΑ ‘87 

3. Είδος και µέγεθος µονάδας εκµετάλλευσης 

Η γεώτρηση θα ανορυχθεί σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού εµβαδού 10.071 

τ.µ. όπου υφίσταται η ιχθυοτροφική µονάδα του κ. Γεώργιου Ευαγγέλου. Η 

έκταση αυτή αποτελείται από δύο όµορα αγροτεµάχια έκτασης 6.616 και 

3.455 τ.µ. αντίστοιχα. Θα καλύψει συµπληρωµατικά, σε συνδυασµό µε 

υδροληψία από τις πηγές «Βελλάς»,  τις ανάγκες υδροδότησης µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας κατά τους θερινούς µήνες, µε δεδοµένο ότι κατά την 

αρδευτική περίοδο, σχεδόν το σύνολο του νερού των πηγών θα δεσµεύεται για 

την άρδευση. Η δυναµικότητα της µονάδας ανέρχεται σε 50 τόνους ανά έτος.   

4. Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά µόνο το έργο για το οποίο χορηγείται. 

5. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

Η προθεσµία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) 

µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια 

παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία χωρίς το έργο 

να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του 

έργου η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής 

προθεσµίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου 

πριν την λήξη της αρχικής προθεσµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3β 

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. µε αρ. 43504/20-12-2005. 

6. Μετά την έναρξη εργασιών εκτέλεσης του έργου (σύµφωνα µε τους   

ανωτέρω όρους και εντός της οριζόµενης στη παρούσα απόφαση 

προθεσµίας) και δεδοµένου ότι για την λειτουργία του έργου θα 

απαιτηθεί και χρήση νερού, ο κάτοχος της παρούσας άδειας 

δικαιούται, σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 3 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 5 της ΚΥΑ µε αριθ. 43504/20-12-2005, να υποβάλει αίτηση 

άδειας χρήσης νερού µε τα  κάτωθι δικαιολογητικά : 

I. Τεχνική γεωλογική έκθεση που θα περιλαµβάνει τα γεωλογικά, 

υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί 

κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, λιθολογική τοµή της γεώτρησης, βάθος υδροφόρου 
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ορίζοντα, κρίσιµη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των 

δοκιµαστικών αντλήσεων κλπ) 

II.  Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για 

την συγκεκριµένη χρήση (π.χ. χηµική και µικροβιολογική ανάλυση 

νερού από πιστοποιηµένα εργαστήρια). 

III.  Όσα από τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της 

παρούσας άδειας και έχουν τροποποιηθεί. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από 

µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα και υποβάλλονται εις απλούν, 

µηχανοσηµασµένα όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

     8.  Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν 

Ι.   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 

ΙΙ.  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  
 

            9.  Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις 

Ι.  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. 

ΙΙ.  Να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία 

των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση των αποβλήτων. 

ΙΙΙ. Να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της αριθ. 4809/29-11-2006 

απόφασης του κ. Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά 

µε τους περιβαλλοντικούς όρους του εν θέµατι έργου.  

    10. Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής και κανόνων. 

Ι.  Ο κάτοχος της παρούσης άδειας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

προαναφεροµένων όρων. 

ΙΙ.  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 παρούσα  άδεια δεν απαλλάσσει το δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να 
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εφοδιασθεί µε άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισµών άλλης 

αρχής, αν από υφιστάµενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση.  

12.   Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 43504/2005 σε 

συνδυασµό µε την ΚΥΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο 

∆11/Φ16.2/οικ. 20689/699/4-12-98 του Υπουργείου Ανάπτυξης ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο  κατωτέρω  

   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 0 5 3 0 5 4 5 0 0 0 1 5 

 
∆ιάρκεια ισχύος της παρούσας:   από  04  -  11 -  2010  έως  04 –  11 -  2011 

 
  
                                                                     
 
                                                                               
 
 
 
 
 

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

 
 

Πίνακας Αποδεκτών 
 

1. ∆ήµος Καλπακίου,  Καλπάκι Ιωαννίνων 
 

2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 
∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων Τοπ/κης & Πολιτικής Γης  
Τµήµα Γεωλογίας-Υδρολογίας, ∆ιοικητήριο, 45221 Ιωάννινα 

 
   3.  ∆ιεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Ηπείρου 
       Αγρονοµικό Τµήµα Ιωαννίνων,  ∆ιοικητήριο,  45221 Ιωάννινα 

 
   4.  ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 
       Αβέρωφ 6 Τ.Θ. 1290, 45221 Ιωάννινα 

 
   5.  Τµήµα Αλιείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων 
       ∆ιοικητήριο,  45221 Ιωάννινα 

 
6.  ∆.Ε.Η. Χρ. Κάτσαρη 4,  45221 Ιωάννινα 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΜΠΑΣΤΑ 
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