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ΘΕΜΑ : Χορήγηση  άδειας    χρήσης νερού στον Χρήστο Χουλιάρα του Γεωργίου  από 

γεώτρηση πτηνοτροφικής χρήσης σε γήπεδο  στη θέση «Μουσιάς» του ∆.∆. Ράχης 

∆ήµου Αµβρακικού Νοµού Άρτας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΑΣ  ΗΠΕ ΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107) «∆ιοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της περιφέρειας…» και 

ειδικότερα το άρθρο 6 §1 εδάφιο δ. 

2. 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». 

3. Την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005 (ΦΕ.Κ. 1784 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες 

αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης…» . 

4. Το Π.∆. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/2007) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων …». 

5. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ Β/1688/1-12-05) ∆ιάρθρωση ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 

Περιφέρειας. 

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

97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...». 

7. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

8. Την µε Α.Π.∆11/Φ16/8500/22-3-91 (Φ.Ε.Κ.174Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 

ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 

9. Την µε Α.Π. Φ16/6631/02-06-89 (ΦΕΚ428Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 

ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
 

Ιωάννινα,  11  Οκτωβρίου 2010 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.:1467  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ 
 

            

Ταχ. ∆/νση: Ριζάρειος Πολιτεία  ΠΡΟΣ : Πίνακα  Αποδεκτών 
 8ης Μεραρχίας 5-7 

454 45   Ιωάννινα  
Πληροφορίες: Νικόλαος Αθανασάκης 
Tηλέφωνο: 26510 –78341, 64957 
Fax: 26510 –78341  
email DYDATON@epirus.gov.gr  
Ιστ/δα Περ. Ηπ epirus.gov.gr  
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10.Την Κ.Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/β/606/12-11-2002 (ΦΕΚ 292Β/2003) Έγκριση «Τεχνικών 

Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια 

(αναδηµοσίευση). 

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

Τµηµάτων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 

12.Την µε Αρ Αρ.221/99 κανονιστική απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, που αφορά 

στην προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού Άρτας. 

13.Το   Π.∆.   υπ'   αρίθµ.   344/2000   (ΦΕΚ   297   Α)   «Άσκηση   επαγγέλµατος 

γεωτεχνικού». 

14.Την µε Α.Π. 25082/1545/21-5-2010 Απόφαση της Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα : «Τροποποίηση της 

αρ.1515/2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων…». 

15.Τη µε Α.Π. οίκ.1366/10-9-2010 απόφαση επιβολής κυρώσεων της Γενικής Γραµµατέως 

Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω αυθαίρετης κατασκευής γεώτρησης. 

16.Την Τεχνική Γεωλογική Έκθεση  Υδρογεώτρησης του γεωλόγου Αγγέλου Μπούγα. 

17. Την από 14-7-2010 χηµική ανάλυση ύδατος. 

18.Την από 29-7-2010 αίτηση-δήλωση για άδεια χρήσης νερού του  Χρήστου Χουλιάρα 

του Γεωργίου µε τα συνηµµένα  δικαιολογητικά. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Χορηγούµε την  άδεια χρήσης νερού στον  Χρήστο Χουλιάρα του Γεωργίου ,κάτοικο 

Ανέζας ∆ήµου Αµβρακικού Ν. Άρτας. 

2. Η άδεια αυτή αφορά την χρήση νερού από γεώτρηση σε γήπεδο στη θέση  στη 

θέση «Μουσιάς» του ∆.∆. Ράχης ∆ήµου Αµβρακικού Νοµού Άρτας  που ανήκει στο 

υδατικό διαµέρισµα της Ηπείρου (Υ∆ 05) και στη λεκάνη Λούρου (Κ.Α. 40).   

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου έργου  

• Βάθος ανόρυξης 75 µ 

• ∆ιάµετρος  διάτρησης 8 ίντσες 

• ∆ιάµετρος σωλήνωσης 6 ίντσες 

• Βάθος σωλήνωσης 75 µ 

 

Συντεταγµένες γεώτρησης στο ΕΓΣΑ ΄87 :  Χ=229328,80 µ και Ψ=4333651,84 µ. 

 

4. Η άδεια αυτή αφορά αυστηρά µόνο τη χρήση ή και το έργο για το οποίο εκδόθηκε και 

απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης ή εκτέλεσης άλλου έργου. 

5. Χορηγούµενη ποσότητα νερού  

Η συνολική ετήσια ποσότητα του νερού που θα αντληθεί/χρησιµοποιηθεί από το 

παραπάνω υδροληπτικό έργο θα είναι µέχρι χίλια διακόσια (1200) κυβικά µέτρα για  
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να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας είκοσι 

τεσσάρων χιλιάδων (24000)πτηνών  εφόσον αυτό µπορεί να αποδοθεί από το 

υδροληπτικό έργο.  

6.  Η χρονική περίοδος χρήσης του νερού ορίζεται από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου.  

7. Ισχύς της άδειας  

7.1 Η παρούσα άδεια χρήσης νερού έχει διάρκεια ισχύος µέχρι 11- 10 -2020 σύµφωνα 

µε την Κ.Υ.Α. 43504/05 και την µε Α.Π. 25082/1545/21-5-2010 Απόφαση της Γ.Γ.Π.Η. µε 

θέµα : «Τροποποίηση της αρ.1515/2006 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. Έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων…» . 

7.2 Μετά το πέρας αυτής, η παρούσα µπορεί να ανανεωθεί µετά από σχετική αίτηση 

του ενδιαφεροµένου, εφ’ όσον η αίτηση υποβληθεί πριν την λήξη της αρχικής 

προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3199 και των διατάξεων που 

προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 43504/5-12-05 και απαγορεύεται η 

κατά οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή τροποποίηση αυτής ή διάθεση νερού σε τρίτους. 

8.  Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν 

8.1 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. 

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

λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του 

άρθρου 13 του Ν. 3199/03. 

8.3 Να ανανεωθεί µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου , σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

9. Απαγορεύεται η επέκταση των µονάδων εκµετάλλευσης, οι οποίες για τη λειτουργία 

τους έχουν ανάγκη επιπλέον ποσότητες νερού ,αν προηγουµένως δεν έχει χορηγηθεί 

η σχετική άδεια. 

10.Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη.  

 Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :  

10.1 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. 

10.2 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. 

10.3 να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να µην 

υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήµατος από το έργο. 

 

 

ΑΔΑ : 4ΙΚ8ΙΑΚ-Σ



Περιφέρεια Ηπείρου / Δ/νση Υδάτων / Άδεια χρήσης νερού                                                                4 

 

 

10.4 να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία των 

υδάτων από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986)  και στη διάθεση των αποβλήτων (Υγ. ∆/ξη 

ΕΙΒ/221/1965). 

10.5 να τοποθετήσει υδροµετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της 

χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού και να αποστέλλει ανά εξάµηνο στην Υπηρεσία 

έντυπο µε τις  ενδείξεις του υδροµετρητή . 

10.6 να εφοδιαστεί µε σταθµήµετρο για τον έλεγχο της στάθµης του υδροφόρου 

ορίζοντα . 

11.Η µη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και γενικότερα των όρων του Ν. 

3199/2003 επισύρει τις νόµιµες διοικητικές κυρώσεις , σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 

παραπάνω νόµου και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ν. 

1650/1986. 

12.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.  

13.Σε περίπτωση µεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο 

αντίστοιχης χρήσης νερού , η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός 

λειτουργίας. 

14.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 ως ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται 

ο     

  
 
 

 

 ∆ιάρκεια ισχύος της άδειας :  από 11- 10 -2010 έως 11- 10 -2020. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 4 0 4 4 0 0 0 2 2 3 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Χ. Α.  
2. Γ.10.3 
 
Πίνακας Αποδεκτών  
 1.  ∆ήµος Αµβρακικού 
      Ανέζα Άρτας 

      Τ.Κ.47100  

   2.  Νοµ/κη Αυτ/ση Άρτας 

      ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων 

      Περιφερειακή Οδός           

      47100 Άρτα 

  3.  Νοµ. Αυτ/ση Άρτας 

      ∆/νση Εσωτερικών 

      Γραφείο Αγροτικής Ασφάλειας 

      Περιφερειακή Οδός              

      47100 Άρτα 

  4.  ∆.Ε.Η. 

      Περιφερειακή οδός & ∆ηµητρίου 2 

      47100 Άρτα 

 5. Χρήστος Χουλιάρας 

     Ανέζα Άρτας 
    Τ.Κ. 47100     
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