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ΘΕΜΑ: Υνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ 
εξεπλεηηθήο γεώηξεζεο ζηνλ Γθέιε Υαξάιακπν ηνπ Γεσξγίνπ, ζηε ζέζε 
«Ζνπξίθα» Γ.Γ. Γξεβεληηίνπ ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθνύ Ζαγνξίνπ Ν. 
Θσαλλίλσλ. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 
 
Έρνληαο ππ’ όςε 

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 ΚΤΑ 43504/2005 (ΦΔΚ 1784 Β) "Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεηο πδάηωλ…"  

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

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

7.  Σελ Η.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 Όξωλ (Δ.Π.Ο)...». 

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

9. Σν Π.Δ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκόο ρωξηθήο αξκνδηόηεηαο ηωλ Σκεκάηωλ 
Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξωλ ηεο Πεξηθέξεηαο". 

10. Σελ ΚΤΑ Φ16/8500/26-03-1991 (ΦΔΚ 174Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 
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«Πξνζδηνξηζκόο θαηώηαηωλ θαη αλώηαηωλ νξίωλ ηωλ αλαγθαίωλ πνζνηήηωλ γηα 
ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνύ ζηελ ύδξεπζε». 

11.  Σελ κε αξ. 10/85/30-8-1999 θαλνληζηηθή απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ 
πκβνπιίνπ Ηωαλλίλωλ, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ 
ηνπ Ννκνύ Θσαλλίλσλ. 

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

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

14. Σελ κε Α.Π. 68212/4684/12-10-2010 Απόθαζε ηεο Γ.Γ.Π.Ζ. κε ζέκα «Έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθώλ όξωλ ηνπ έξγνπ «Αλόξπμε εξεπλεηηθήο γεώηξεζεο γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε ζηε ζέζε «Ενπξίθα» ηνπ Γ.Γ. Γξεβεληηίνπ ηνπ Γήκνπ Αλ. 
Εαγνξίνπ Ν. Ηωαλλίλωλ». 

15. Σελ Τδξνγεωινγηθή Μειέηε ηνπ γεωιόγνπ – κειεηεηή Γ. Κνληαμή θαη ην 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ηνπνγξάθνπ κερ/θνύ Β. Αιεμίνπ. 

16. Σελ από 2-11-2010 αίηεζε ηνπ Γθέιε Υαξάιακπνπ. 

17. Σν κε αξ. 34162/2010 Δηδηθό Πιεξεμνύζην πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ Δπζύκην 
Γεωξγ. Παπαγεωξγίνπ, ζπκβνιαηνγξάθν Ηωαλλίλωλ. 

18. Σν κε αξ. 34203/2010 πκθωλεηηθό Μίζζωζεο Αθηλήηνπ πνπ ζπληάρζεθε από 
ηνλ Δπζύκην Γεωξγ. Παπαγεωξγίνπ, ζπκβνιαηνγξάθν Ηωαλλίλωλ. 

 
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

 

1. Υνξεγνύκε ζηνλ Γθέιε Υαξάιακπν ηνπ Γεσξγίνπ άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη εξεπλεηηθή γεώηξεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή 
ρξήζε – εκθηάιωζε λεξνύ, ζηε ζέζε «Ζνπξίθα» ηνπ Γ.Γ. Γξεβεληηίνπ ηνπ 
Γήκνπ Αλαηνιηθνύ Ζαγνξίνπ, Ννκνύ Θσαλλίλσλ πνπ αλήθεη ζην πδαηηθό 
δηακέξηζκα ηεο Ηπείξνπ (Κ.Α.05) θαη ζηε Λεθάλε Αξάρζνπ (Κ.Α.20).  

2. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ αλόξπμεο γεώηξεζεο: 

 Βάζνο 30±10 κ. 

 Γηάκεηξνο αξρηθήο δηάηξεζεο γεώηξεζεο 6 ίληζεο – δηεύξπλζε ζε 
10-12 ίληζεο 

 Σύπνο ζωιήλωλ γέθπξα 

 Βάζνο ζωιήλωζεο 30±10 κ 

 Πηεδνκεηξηθόο ζωιήλαο βάζνπο 30±10 κ 

 Γηάκεηξνο πηεδνκεηξηθνύ ζωιήλα 1 ίληζα  

   πληεηαγκέλεο γεώηξεζεο ζε ΔΓΑ 87: Υ=243675  Φ=4412523   

3. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο 

Ζ γεώηξεζε είλαη εξεπλεηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πνηνηηθέο 
αλαιύζεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ λεξνύ γηα ίδξπζε κνλάδαο 
εκθηάιωζεο λεξνύ. 

4. Ζ παξνύζα άδεηα αθνξά απζηεξά κόλν ην έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη.  

5. Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Η πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο 
από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνύζαο άδεηαο . Ζ άδεηα παύεη 
λα ηζρύεη ζε πεξίπηωζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ρωξίο ην έξγν λα 
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έρεη νινθιεξωζεί. Είλαη 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, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 
3β ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. κε αξ. 43504/20-12-2005. 

6. Μεηά ηελ έλαξμε εξγαζηώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  (ζύκθωλα κε ηνπο 
αλωηέξω όξνπο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο ζηελ παξνύζα απόθαζε 
πξνζεζκίαο) θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα 
απαηηεζεί θαη ρξήζε λεξνύ γηα ηε δηελέξγεηα αλαιύζεωλ, ν θάηνρνο ηεο 
παξνύζαο άδεηαο ππνρξενύηαη, ζύκθωλα κε ηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 
ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ κε αξ 43504/20-12-2005, λα 
ππνβάιεη ηελ αίηεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ  - από ηελ εξεπλεηηθή 
γεώηξεζε - ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο ΚΤΑ κε αξ. 43504/20-12-2005. 

     7.  Ζ παξνύζα άδεηα είλαη δπλαηόλ 

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  

 
            8.  Λνηπνί όξνη, δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Η. 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. 

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

ΗΗΗ. Να ηεξεί ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο κε Α.Π. 68212/4684/12-10-
2010 Απόθαζεο ηεο Γ.Γ.Π.Ζ. πεξί έγθξηζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ ηνπ 
ελ ζεκάηη έξγνπ. 

 

    9. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλόλωλ. 

Η. Ο θάηνρνο ηεο παξνύζεο άδεηαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ 
πξναλαθεξνκέλωλ όξωλ. 

ΗΗ. 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) 

 

  10. Ζ παξνύζα άδεηα δελ απαιιάζζεη ην δηθαηνύρν απηήο από ηελ ππνρξέωζε λα 
εθνδηαζζεί κε άδεηα ή έγθξηζε ή ηήξεζε όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ άιιεο 
αξρήο, αλ από πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνθύπηεη ζρεηηθή ππνρξέωζε.  
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11. 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 ΚΩΓΗΚΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ηεο ελ ιόγν άδεηαο νξίδεηαη ν θαηωηέξω  

 

0 5 2 1 5 9 5 0 0 0 1 1 

 
Πξνζεζκία πεξάηωζεο ηνπ έξγνπ : από 22-11-2010 έωο 22-05-2011 

      
      
 
 
  
 Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΠΔΡ. ΖΠΔΗΡΟΤ 

  
  
  
 ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ- 

ΜΠΑΣΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή 
1. Υ.Α 
2. Γ10.4 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 
1. Γήκνο Αλαηνιηθνύ Εαγνξίνπ 

45500 Μειηωηάδεο Ηωάλληλα 
2. Γθέιεο Υαξάιακπνο  
     Κιεκαηηά Ηωαλλίλωλ 
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