
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 I  Ιωάλληλα 4 Ννεκβξίνπ 2010 

 Αξ. Πξωη. 1530 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ   

  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ 
 

                                                           

 
ΠΡΟ:  

 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Ρηδάξεηνο Πνιηηεία    
 8εο Μεξαξρίαο 5-7   
 454 45  Ιωάλληλα   
Πιεξνθνξίεο: Αγγειηδάθε Καιιηόπε   
Tειέθωλν: 26510 – 64957       
Fax: 26510 – 78341   
e-mail: DYDATON@epirus.gov.gr   
Ιζη.Πεξ.Ηπ.: epirus.gov.gr   

ΘΔΜΑ : Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζηηο Φηθή εβαζηή ηνπ Αιέμαλδξνπ, Φηθή 
Βαζηιηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη Θάλνπ Οπξαλία ηνπ Γξεγνξίνπ  από γεώηξεζε 
αξδεπηηθήο ρξήζεο ζηε ζέζε «Παιηνύξη» ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, Ννκνύ Πξέβεδαο. 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280 Α) "Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηωλ πδάηωλ - Δλαξκόληζε 
κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθηωβξίνπ 2000". 

2. Σελ Κ.Τ.Α. 43504 (ΦΔΚ 1784 Β) " Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεηο πδάηωλ…"  

3. Σελ Κ.Τ.Α. 47630/2005 (ΦΔΚ Β/1668/1-12-05) Γηάξζξωζε Γηεύζπλζεο Τδάηωλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο  

4. Σελ ΚΤΑ Φ16/5813/17-05-89 (ΦΔΚ Β/338) ‘’Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο 
πδαηηθώλ πόξωλ’’ 

5.   Σελ Φ16/6631/1-6-89 (Φ.Δ.Κ.428Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε "Πξνζδηνξηζκόο 
θαηώηαηωλ θαη αλώηαηωλ νξίωλ ηωλ αλαγθαίωλ πνζνηήηωλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 
λεξνύ ζηελ άξδεπζε". 

6.  Σελ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91Α) «Δλαξκόληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ θαη 
96/61 Δ.Δ...». 

7.   Σελ Ζ.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΔΚ 122Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Καηάηαμε 
δεκνζίωλ θαη ηδηωηηθώλ έξγωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ ζε θαηεγνξίεο, ζύκθωλα κε ηo 
άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν Ν.3010/2002...». 

8.  Σελ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΔΚ 332 Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 
«Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ (Δ.Π.Ο)...». 

9. Σνλ Ν.2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλωζε, ηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε 
ζεκάηωλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε". 

10. Σν Π.Γ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκόο ρωξηθήο αξκνδηόηεηαο ηωλ Σκεκάηωλ Γηαρείξηζεο 
Τδαηηθώλ Πόξωλ ηεο Πεξηθέξεηαο". 
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11. Σελ κε Αξ.35/2-5-2001 θαλνληζηηθή απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ γηα 
παξάηαζε κε αξ.37/23-3-1999 απόθαζεο, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνύ 
δπλακηθνύ ηνπ Ννκνύ Πξέβεδαο. 

12. Σν κε Α.Π.νηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ /Γεληθή Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ/ Σκήκα Νεξώλ. 

13. Σν Π.Γ. ππ' αξίζκ. 344/2000 (ΦΔΚ 297Α) «Άζθεζε επαγγέικαηνο γεωηερληθνύ». 

14. Σελ κε αξ. πξση. Γ.Π. 1049/17-08-2009 Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Πξέβεδαο κε ζέκα 
«Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία πδξνγεώηξεζεο 
αξδεπηηθήο ρξήζεο...». 

15. Σελ αξηζκ. 53/18-02-2009 Απόθαζε ηνπ Γ. Γξακκ. Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ κε ζέκα «Υνξήγεζε 
άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξωλ γηα γεώηξεζε αξδεπηηθήο ρξήζεο ζηηο Φηθή 
Βαζηιηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ, Φηθή εβαζηή ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη Θάλνπ Οπξαλία ηνπ Γξεγνξίνπ...». 

16. Σελ αξηζκ. 383/31-08-2010 Έθζεζε Γνθηκώλ – Μεηξήζεωλ ηνπ ΙΓΜΔ Πεξηθ/θή Μνλάδα Ηπείξνπ. 

17. Σε ηερληθή πεξηγξαθή γεώηξεζεο ζπληαγκέλε από ην Γεωιόγν – Μεραληθό Παπαλίθν 
Παλαγηώηε. 

18. Η από 11-10-2010 αίηεζε ηωλ Φηθή εβαζηή, Φηθή Βαζηιηθή θαη Θάλνπ Οπξαλία.  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

1. Υνξεγνύκε άδεηα ρξήζεο λεξνύ ζηηο Φηθή εβαζηή ηνπ Αιέμαλδξνπ, Φηθή 
Βαζηιηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη Θάλνπ Οπξαλία θάηνηθνη Πξέβεδαο.  

2. Η άδεηα απηή αθνξά ζηε ρξήζε λεξνύ από γεώηξεζε αξδεπηηθήο ρξήζεο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε ζύκθωλα κε ην ζρεηηθό (15), ζηελ πεξηνρή «Παιηνύξη» ηνπ Γήκνπ 
Πξέβεδαο, Ννκνύ Πξεβέδεο πνπ αλήθεη ζην πδαηηθό δηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ (Κ.Α. 05) θαη 
ζηε ιεθάλε απνξξνήο Τπόινηπα (Κ.Α. 99) 

3. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πδξνγεώηξεζεο είλαη: 

 Βάζνο 75κ 

 Βάζνο ζωιήλωζεο 75κ 

 Γηάκεηξνο ηειηθήο ζωιήλωζεο 4 ίληζεο 

 Σύπνο ζωιήλωλ γαιβαληδέ 

 Οξίδνληαο εξεκίαο ζηα 15,0κ, ζηάζκε αληιήζεωο ζηα 28,0κ θαη ε παξνρή 
ηεο γεώηξεζεο 8,0 κ3/ ώξα. 

πληεηαγκέλεο γεώηξεζεο ζε ΔΓΑ 87 : Υ=215617  Φ=4319326 

4. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο 

Οη αλάγθεο ζε λεξό πεξηιακβάλνπλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 16,0 
ζηξεκκάησλ κε θαιιηέξγεηεο ππαίζξησλ θεπεπηηθώλ. 

5. Υνξεγνύκελε πνζόηεηα λεξνύ  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ αλαγθώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ηεο  
παξνύζεο νη δηθαηνύρνη ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη 3.500 κ3/ πεξίνδν 
ρξήζεο λεξνύ (1/4 έωο 30/9). 

6. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο  

6.1 Η παξνύζα άδεηα ρξήζεο λεξνύ έρεη δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη 31-12-2020 ζύκθωλα 
κε ηελ Κ.Τ.Α. 43504/05 (θαηαιπηηθή εκεξνκελία ιήμεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ). 

6.2 Η παξνύζα άδεηα κπνξεί λα αλαλεωζεί κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ  
ελδηαθεξνκέλνπ εθ’ όζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. 

7. Η παξνύζα άδεηα είλαη δπλαηόλ: 
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7.1 Να ηξνπνπνηεζεί πξηλ από ηε ιήμε ηεο γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ηνλ ρξήζηε 
λεξνύ, κεηά από λέα ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο άδεηαο 
ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην Ν.3199/03 

7.2 Να αλαθιεζεί ή λα θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί από ηελ ππεξεζία πξηλ από ηελ 
ιήμε ηεο εθ’ όζνλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3199/03  

8. Απαγνξεύζεηο: 

8.1  Η παξνύζα άδεηα αθνξά απζηεξά ηε ρξήζε από ην έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη.  

8.2  Απαγνξεύεηαη ε επέθηαζε ηεο αξδεπόκελεο έθηαζεο, παξά κόλν κεηά από λέα 
αίηεζε θαη ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. 

9.  Λνηπνί όξνη, δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ ρξήζηε.  

 Ο ρξήζηεο ηεο παξνύζαο ππνρξενύηαη : 

9.1 Να δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ λεξνύ ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, ώζηε λα 
πξνιακβάλεηαη ή λα απνθεύγεηαη θάζε απώιεηα θαη λα επαλνξζώλεη ακέζωο θάζε βιάβε 
ηδηαίηεξα όηαλ επηθέξεη απώιεηεο λεξνύ.  

9.2 Να παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθόιπλζε ζηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο 
ηωλ όξωλ ηεο άδεηαο απηήο θαζώο θαη άιια ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

9.3 Να ζπκκνξθωζεί κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηωλ πδάηωλ 
από ξππάλζεηο θαη ζηε δηάζεζε ηωλ απνβιήηωλ. 

9.4 Να ηνπνζεηήζεη πδξνκεηξεηή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε θαηαγξαθή ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο 
πνζόηεηαο λεξνύ. 

9.5 Να ηεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο αξ.1049/17-08-2009 Απόθαζεο ηνπ 
Ννκάξρε Πξέβεδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξωλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
πδξνγεώηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο...» 

10.   Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλόλωλ 

10.1 Οη θάηνρνη ηεο παξνύζεο άδεηαο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηωλ 
πξναλαθεξνκέλωλ όξωλ. 

10.2 Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηωλ όξωλ ηεο παξνύζαο άδεηαο θαη ε επηβνιή ηωλ θπξώζεωλ 
αζθείηαη ζύκθωλα κε νξηδόκελα ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 43504/2005(ΦΔΚ Β 
1784/20-12-2005) 

11.  Η ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ ππνρξέωζε 
άιιωλ πξνβιεπόκελωλ εγθξίζεωλ ή αδεηώλ θαη ηήξεζεο όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, όπωο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπηωζε από 
ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.  

12. ύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 43504/2005 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
ΚΤΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΔΚ Β/338) θαη ηελ εγθύθιην Γ11/Φ16.2/νηθ.20689/699/4-12- 98 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ωο ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ηεο ελ ιόγω άδεηαο νξίδεηαη ν    
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ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ     

Γεώηξεζεο           

 

Γηάξθεηα ηζρύνο άδεηαο ρξήζεο λεξνύ: από   4 - 11 – 2010  έωο   31 – 12 – 2020 

  

                                                                            Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                                             ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

  

 

 

 

                                                               ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΠΑΣΑ 

 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή 

1. Υ. Α.  
2. Γ10.1 

 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
1. Γήκνο Πξέβεδαο 
48100 Πξέβεδα 
2.Ν.Α. Πξέβεδαο 
Γ/λζε Γεωξγηθήο Αλάπηπμεο 
Λ. Δηξήλεο 65, 48100 Πξέβεδα 
3.Γ.Δ.Η 
πειηάδνπ 12, 48100 Πξέβεδα 
4.Φηθή Βαζηιηθή  
Μαζζαιίαο 21, 48100 Πξέβεδα 
5.Φηθή εβαζηή 
Μαζζαιίαο 21, 48100 Πξέβεδα 
6.Θάλνπ Οπξαλία 
Μαζζαιίαο 21, 48100 Πξέβεδα 
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