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ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε άδεηας εθηέιεζες έργοσ βειηίφζες σθηζηάκελοσ δηθηύοσ ύδρεσζες από 
ζέζε Πεγές Βαζσπέδοσ Γ.Γ. Βαζσπέδοσ έσο ζέζε Αγίας Σρηάδας Γ.Γ. Πεηροβοσλίοσ ηνπ 
Γήκνπ Σδοσκέρθφλ Ν. Ηφαλλίλφλ. 
 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
 
Έτοληας σπ’ όυε 

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 ΚΤΑ 43504 (ΦΔΚ 1784 Β) "Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεηο πδάησλ…"  

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

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

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

8. Σολ Ν. 2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ γηα 
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε". 

9. Σο Π.Γ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκόο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ Σκεκάησλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ 
Πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο". 

10. Σελ ΚΤΑ Φ16/8500/26-03-1991 (ΦΔΚ 174Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Πξνζδηνξηζκόο 
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θαηώηαησλ θαη αλώηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνύ ζηελ 
ύδρεσζε». 

11.  Σελ κε αρ. 10/85/30-8-1999 θαλνληζηηθή απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Ισαλλίλσλ, 
πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ Νοκού Ηφαλλίλφλ. 

12. Σο κε Α.Π.οηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ /Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε 
Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ/ Σκήκα Νεξώλ. 

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

14. Σο κε Α.Π. 4688/09-10-2009 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο Πεξηθέξεηαο 
Ηπείξνπ κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. 
Σδνπκέξθσλ» Ν. Ισαλλίλσλ». 

15. Σελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σδνπκέξθσλ» από ην κεραληθό 
Κ. Πήρα. 

16. Σε κε αρ. 3221/04-11-2010 Απόθαζε ηεο Γ.Γ.Π.Η. κε ζέκα: «Δθηέιεζε κηθξώλ Γεκόζησλ ή Γεκνηηθώλ έξγσλ». 

17. Σελ από 06-10-2010 αίηεζε ηνπ Γήκνπ Σδνπκέξθσλ δηά ηνπ δεκάξρνπ ηαύξνπ Γθνξηδή. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  
 

1. Υορεγούκε ζην Γήκο Σδοσκέρθφλ άδεηα βεληίωζης σθιζηάμενοσ δικηύοσ ύδρεσζης από θέζη 
Πηγές Βαθσπέδοσ Δ.Δ. Βαθσπέδοσ έως θέζη Αγία Τριάδα Δ.Δ. Πεηροβοσνίοσ ηνπ Γήκνπ 
Σδνπκέξθσλ Ννκνύ Ισαλλίλσλ. Η άδεηα απηή αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ αμηνπνίεζεο 
πδαηηθώλ πόξσλ πνπ αλήθεη ζην πδαηηθό δηακέξηζκα ηεο Ζπείροσ (Κ.Α. 05) θαη ζηελ 
Τδξνινγηθή ιεθάλε πνηακνύ Αξάρζνπ (Κ.Α.20) 

2. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο (από ηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, 
θαη από ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ππόςε έξγνπ ηνπ Γήκνπ Σδνπκέξθσλ) είλαη ηα θάησζη: 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο 
αλά ηκήκα είλαη:  

ηελή πεξηνρή ησλ πεγώλ: 

 Δθαξκνγή λέαο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 80κ.  

 Καηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο εζσηεξηθά θαηάληε θαη πιεπξηθά ηεο πεξίθξαμεο από 
ιηζνπιήξσηα ζπξκαηνθηβώηηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 80κ.  

 Αληηθαηάζηαζε θαη ειαηνρξσκαηηζκόο ησλ θζαξκέλσλ ζηδεξώλ θιπκάησλ ησλ θξεαηίσλ 
πδξνκάζηεπζεο. 

Πεξηνρή ησλ πεγώλ: 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ από ραιπβδνζσιήλα κε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ 
πςειήο ππθλόηεηαο ηξίηεο γεληάο Φ200/25αη., ζπλνιηθνύ κήθνπο 445κ.  

 Δπαλαθαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ πηεδόζξαπζεο (ΦΠ1).  

Πεξηνρή Παιαηνρσξίνπ πξάθνπ: 

 Πιήξεο θαηαζθεπή – αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ από ραιπβδνζσιήλα Φ150 
ζε κήθνο 3730κ. 

 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ εληόο νηθηζκνύ Παιαηνρσξίνπ πξάθνπ 
κήθνπο 1000κ. 
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Πεξηνρή Καθνπξίνπ – Αγία Σξηάδαο 

 Πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνύ κε αγσγό πνιπαηζπιελίνπ πςειήο 
ππθλόηεηαο ηξίηεο γεληάο Φ200/16αη., ζπλνιηθνύ κήθνπο 1727κ.  

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΔΓΑ 87)  

 

ΣΜΖΜΑ ΖΜΔΗΟ Υ Τ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

από Υ1 249091,324 4390976,977 Πεγέο Βαζππέδνπ 

έσο Υ5 248732,793 4390717,453 Φξεάηην πηεδνζξαύζεσο 
ΦΠ1 

από Υ17 247400,784 4388281,597 Δθηόο νηθηζκνύ 
Παιαηνρσξίνπ επί ηεο 
δεκνηηθήο νδνύ. έσο Υ27 246619,534 4386659,171 

από Υ27 246619,534 4386659,171 Δληόο νηθηζκνύ 
Παιαηνρσξίνπ επί ηεο 
δεκνηηθήο νδνύ θαη ηεο 
3Β δεπηεξεύνπζαο 
επαξρηαθήο νδνύ. 

έσο Υ35 246614,167 4385833,610 

από Υ58 245165,069 4383922,706 Φξεάηην 
πηεδνζξαύ
ζεσο ΦΠ2 

Δπί ηεο 
δεκνηηθήο 
νδνύ. 

έσο Υ70 243932,542 4383527,142 Γεμακελή 

Σν θξεάηην ΦΠ1, κε ζπληεηαγκέλεο ρ=248732,793 θαη ς=4390717,453, ζα αλαθαηαζθεπαζηεί. 

 

3. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο 
πεξηβάιινληνο, ζα ηεξεζνύλ όια όζα αλαγξάθνληαη ζην αξηζκ. 4688/09-10-2009 έγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. Σδνπκέξθσλ» Ν. Ισαλλίλσλ». 

4.  

i. Απαγνξεύεηαη θάζε επίρσζε ρεηκάξξνπ ή ξέκαηνο. 

ii. Απαγνξεύεηαη θάζε κνξθή ξύπαλζεο από ζηεξεά απόβιεηα, άρξεζηα πιηθά, ιάδηα, θαύζηκα 
θιπ. θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

iii. Να εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ κε ηελ  θαηαζθεπή ησλ 
απαξαίηεησλ ηερληθώλ. 

iv. Να ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ππόγεησλ πδάησλ από  ηπρόλ εηζξνή 
κνιπζκέλσλ πδάησλ. 

v. Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά λα είλαη ζύκθσλα κε εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ έξγν. 

 

5. 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) 

6. Η ρνξήγεζε ηεο παξνύζαο άδεηαο (αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο), δελ απαιιάζζεη 
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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. 

7. Σν ελ ζέκαηη δίθηπν ύδξεπζεο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη κε ηελ παξνύζα απόθαζε. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ρξήζεο απηνύ ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε θαη λα εθδνζεί ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο. 

8. Η παξνύζα άδεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο, αθνξά απζηεξά ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη. Η νπνηαδήπνηε επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπ 
ζα πξέπεη λα αδεηνδνηεζεί κεηά από λέα αίηεζε θαη έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

9. Η παρούζα άδεια είναι δσναηόν 

Η. 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 

ΗΗ. 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  

9.   Λοιποί όροι, δεζμεύζεις και σποτρεώζεις 

Η. 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. 

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

10.    Προθεζμία εκηέλεζης ηοσ έργοσ 

Η πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε είθοζη ηέζζερης (24) κήλες από 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνύζαο άδεηαο. Η άδεηα παύεη λα ηζρύεη ζε πεξίπησζε 
πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ρσξίο ην έξγν λα έρεη νινθιεξσζεί. Δίλαη δπλαηόλ λα δνζεί 
παξάηαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηεο 
αξρηθήο πξνζεζκίαο, εθόζνλ βέβαηα έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ πξηλ ηελ ιήμε  
ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3β ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. κε 
αξ. 43504/20-12-2005. 

11. 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 ν ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ηεο ελ ιόγσ άδεηαο νξίδεηαη ν θαησηέξσ  

 

0 5 2 1 5 0 1 0 0 0 2 7 

 
 
Πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ : από 10-11-2010 έσο 10-11-2012 

      
 
  
 Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΠΔΡ. ΗΠΔΙΡΟΤ 
  
  
  
 ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ- 

ΜΠΑΣΑ 
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή 
1. Υ.Α 
2. Γ10.4 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 
1. Γήκνο Σδνπκέξθσλ 

45500 Υνπιηαξάδεο Ισάλληλα 
2. ΣΤΓΚ Ν. Ισαλλίλσλ 
      Μ. Κνηνπνύιε 62 
      45445 Ισάλληλα 
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