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ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ   

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ   

  

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ 
 

                                                           

 
ΠΡΟ:  

 
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Ρηδάξεηνο Πνιηηεία    

 8εο Μεξαξρίαο 5-7   
 454 45  Ισάλληλα   
Πιεξνθνξίεο: Αγγειηδάθε Καιιηόπε   
Tειέθσλν: 26510 – 64957   
Fax: 26510 – 78341   
e-mail: dydaton@epirus.gov.gr   
Ιζη.Πεξ.Ηπ.: epirus.gov.gr   

 

ΘΕΜΑ : Υνξήγεζε άδεηας τρήζες λερού ζην Σζούηζε Υρηζηόθορο ηοσ Κφλ/λοσ από 
πεγάδη αξδεπηηθήο ρξήζεο ζηε ζέζε «Σαξάλα» ζην αγξνηεκάρην κε αξηζκό 42 ηεο 
θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Πρέβεδας Ννκνύ Πρέβεδας. 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 

Έτοληας σπόυε: 

1. Σολ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280 Α) "Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ - Δλαξκόληζε 
κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 
Οθησβξίνπ 2000". 

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

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

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

5.   Σελ Φ16/6631/1-6-89 (Φ.Δ.Κ.428Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε "Πξνζδηνξηζκόο 
θαηώηαησλ θαη αλώηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 
λεξνύ ζηελ άρδεσζε". 

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 Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΔΚ 122Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Καηάηαμε 
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ηo 
άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν Ν.3010/2002...». 

8.  Σελ Η.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 Όξσλ (Δ.Π.Ο)...». 

9. Σολ Ν.2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε 
ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε". 
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10. Σο Π.Δ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκόο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ Σκεκάησλ Γηαρείξηζεο 
Τδαηηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο". 

11. Σελ κε Αρ.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. Σο κε Α.Π.οηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ /Γεληθή Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ/ Σκήκα Νεξώλ. 

13. Σο Π.Δ. σπ' αρίζκ. 344/2000 (ΦΔΚ 297Α) «Άζθεζε επαγγέικαηνο γεσηερληθνύ». 

14. Σελ αρ. 590/13-09-2010 ρεκηθή αλάιπζε ηνπ ΙΓΜΔ. 

15. Η από 15-09-2010 αίηεζε ηνπ Σζούηζε Υρηζηόθοροσ ηοσ Κφλ/λοσ κε ηα ζπλεκκέλα 
δηθαηνινγεηηθά.  

16. Σελ από 05-10-2010 Βεβαίσζε πνηόηεηαο λεξνύ γηα άξδεπζε ζπληαγκέλε από ην 
κειεηεηή ηνπ έξγνπ Παλαγηώηε Παπαλίθν. 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

1. Υορεγούκε άδεηα τρήζες λερού ζηνλ Σζούηζε Υρηζηόθορο ηοσ Κφλ/λοσ θάηνηθν 
Πξέβεδαο Ν. Πξέβεδαο.  

2. Η άδεηα απηή αθνξά ζηε ρξήζε λεξνύ από πεγάδη ζηε ζέζε «Σαξάλα» ηνπ Γήκνπ 
Πρέβεδας, Ννκνύ Πρέβεδας, πνπ αλήθεη ζην πδαηηθό δηακέξηζκα ηεο Ηπείροσ (Κ.Α. 05) θαη 
ζηε ιεθάλε απνξξνήο Τπόιοηπα (Κ.Α.99) 

3. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεγαδηνύ 

 Βάζνο 6κ 

 Γηάκεηξνο 5κ 

πληεηαγκέλεο πεγαδηνύ ζε ΔΓΑ 87 : Υ=219064  Φ=4320254 

4. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο 

Οη αλάγθεο ζε λεξό πεξηιακβάλνπλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο  δηαθόξσλ ππαίζξησλ 
θαιιηεξγεηώλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 4 περίποσ ζηρεκκάηφλ. 

5. Υνξεγνύκελε πνζόηεηα λεξνύ  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ηεο  
παξνύζεο ν δηθαηνύρνο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη 1500 κ3/ αρδεσηηθή 
περίοδο. 

6. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο  

6.1 Η παξνύζα άδεηα ρξήζεο λεξνύ έρεη δηάρθεηα ηζτύος δέθα (10) τρόληα ζύκθσλα 
κε ηελ Κ.Τ.Α. 43504/05. 

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

7. Η παξνύζα άδεηα είλαη δπλαηόλ: 

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 ζηε 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. 
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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 ακέζσο θάζε βιάβε 
ηδηαίηεξα όηαλ επηθέξεη απώιεηεο λεξνύ. Να ηνπνζεηήζεη σδροκεηρεηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηαο λεξνύ. 

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

9.3 Να ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ 
από ξππάλζεηο θαη ζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

9.4 Να πξνζηαηεύζεη ην πεγάδη θαη ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα κε θάιπςε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ 
πεγαδηνύ κε ηζηκεληέληα βάζε.  

10. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλόλσλ. 

10.1 Ο θάηνρνο ηεο παξνύζεο άδεηαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ όξσλ. 

10.2 Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο άδεηαο θαη ε επηβνιή ησλ θπξώζεσλ  

αζθείηαη ζύκθσλα 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 ππνρξέσζε 
άιισλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ θαη ηήξεζεο όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, όπσο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από 
ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.  

12. ύκθσλα 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 σο ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ηεο ελ ιόγσ άδεηαο νξίδεηαη ν    

 

ΚΩΔΘΚΟ ΑΡΘΘΜΟ     

Πεγαδηού           

 

Δηάρθεηα ηζτύος άδεηας τρήζες λερού: από  13 – 10 – 2010  έσο 13 – 10 – 2020 

  

 

 

 

                                                                             Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΠΔΡ. ΗΠΔΙΡΟΤ   

  

 

                                                                       ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ -   

                                                                                           ΜΠΑΣΑ  
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Υ. Α.  
2. Γ10.1 

 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

1. Γήκνο Πξέβεδαο 
48100 Πξέβεδα 

   2.   Ν.Α. Πξέβεδαο 
         Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο 
         Λ. Δηξήλεο 65 
         48100 Πξέβεδα 
   3.  Γ.Δ.Η  
        πειηάδνπ 12 
        48100 Πξέβεδα 
   4.  Σζνύηζεο Υξηζηόθνξνο 
        Πάξνδνο πξξάθνπ θακλνύια 
        48100 Πξέβεδα 
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