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ΘΕΜΑ :  Χορήγηση  άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων –εκσκαφή 

πηγαδιού στον Κων/νο Σιάση του Σπυρίδωνα στη θέση Ψάθι κοιν. Πέρδικας Ν. 

Θεσπρωτίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107) «Διοίκηση , 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.Δ. 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) Διάρθρωση Διεύθυνσης 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. Φ16/6631/02-06-89 (ΦΕΚ428Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός 

κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 

στην άρδευση». 

9. Την Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002 (ΦΕΚ 292Β/2003) Έγκριση «Τεχνικών 

Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια (αναδημοσίευση). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
 

Ιωάννινα ,  23   Νοεμβρίου  2010 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 1721 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 
 

Σχετ. : 1497 

Ταχ. Δ/νση : Ριζάρειος Πολιτεία  ΠΡΟΣ :  Σιάση Κων/νο 
  8ης Μεραρχίας 5-7  46100 Πέρδικα Θεσπρωτίας 
  454 45   Ιωάννινα   
Πληροφορίες : Ευτυχία Τενέντε  
Tηλέφωνο : 26510 –64957,31237  
Φαξ : 26510 –78341  
email : dydaton@epirus.gov.gr  
Ιστ/δα Περ. Ηπ : www.epirus.gov.gr  
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10. Το   Π.Δ.   60/98   (Φ.Ε.Κ.   61Α)   "Καθορισμός   χωρικής   αρμοδιότητας   των 

Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 

11.Την με αρ. 46/97 κανονιστική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που αφορά στην 

προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Θεσπρωτίας. 

12.Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 344/2000 (ΦΕΚ 297Α) «Άσκηση επαγγέλματος 

γεωτεχνικού». 

13. Τη Υδρογεωλογική Μελέτη για την κατασκευή του πηγαδιού του Γεωλόγου Κων/νου 

Τριανταφυλλίδη. 

14. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Σπυρίδωνα Γιώτη, ιδιοκτήτη του γειτονικού 2140 

αγροτεμαχίου, για την ανόρυξη του πηγαδιού . 

15. Την με Α.Π. 4419/9-11-2010 Άδεια της Κοινότητας Πέρδικας για την επέμβαση στο 

δημοτικό δρόμο. 

16. Την με Α.Π. 1497/05-10-10/Δ/νσης Υδάτων, αίτηση-δήλωση του Κων/νου Σιάση του 

Σπυρίδωνα με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Χορηγούμε την  άδεια εκτέλεσης έργου στον  Κων/νο Σιάση του Σπυρίδωνα κάτοικο 

Πέρδικας Ν. Θεσπρωτίας. 

2. Η άδεια αυτή αφορά την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων που περιλαμβάνει 

εκσκαφή πηγαδιού σε αγροτεμάχιο στη θέση Ψάθι Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας, 

με αριθμό τεμαχίων 2141 και 2268, που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου (ΥΔ 05) 

και στη λεκάνη Υπολοίπων (Κ.Α 99).  

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου – πηγάδι  

Βάθος ανόρυξης 10 μέτρα 

Διάμετρος διάτρησης 2,5 – 3 μέτρα 

Βάθος σωλήνωσης 10 μέτρα 

Διάμετρος σωλήνωσης 2  μέτρα 

Τύπος σωλήνων τσιμεντοσωλήνες 

 Συντεταγμένες θέσης πηγαδιού :      Χ = 180570     Ψ = 4360802    σε ΕΓΣΑ ΄87.  

4. Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης 

Η ποσότητα του νερού που θα αντληθεί από το παραπάνω υδροληπτικό έργο θα 

χρησιμοποιηθεί για την άρδευση χιλίων τριακοσίων πενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων 

(1.357 τμ ) καλλιεργειών οπωροκηπευτικών και ελαιοδέντρων των αγροτεμαχίων με αριθμό 

2141 και 2268 του ενδιαφερόμενου , εφόσον αυτό μπορεί να αποδοθεί από το 

υδροληπτικό έργο. 

5. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται από το παρόν έργο να καλύψει τυχόν ανάγκες σε νερό που θα 

προκύψουν για την άρδευση του γειτονικού με αριθμό 2140 αγροτεμαχίου του 

Σπυρίδωνα Γιώτη. 

6. 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. 
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7. Προθεσμία εκτέλεσης έργου 

       Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η 

προθεσμία χωρίς να εκτελεστεί το έργο. Είναι δυνατόν να χορηγηθεί παράταση εκτέλεσης του  

  έργου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας , εφόσον έχει 

υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 

8  Η άδεια αυτή είναι δυνατόν : 

8.1 να τροποποιηθεί , πριν τη λήξη της , για λόγους που αφορούν το χρήστη μετά από νέα 

σχετική αίτηση του 

8.2 να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους του αρ. 13 του Ν.3199/2003. 

9.  Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κάθε στοιχείο που απέκτησε 

σχετικά με τη δυναμικότητα ανάπτυξης και το βάθος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα , μετά 

την εκτέλεση έργου (λιθολογική τομή πηγαδιού, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, ωφέλιμη παροχή 

από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων, κλπ). Επίσης ο δικαιούχος 

υποχρεούται να προσκομίσει στη υπηρεσία μας πιστοποιητικό χημικής και μικροβιολογικής 

ανάλυσης (για υδρευτική χρήση) δείγματος νερού από το σημείο υδροληψίας. 

10.   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. 

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

 Ο χρήστης της παρούσας υποχρεούται :  

11.1 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. 

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

κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο. 

11.3 να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων 

από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986)  και στη διάθεση των αποβλήτων (Υγ. Δ/ξη ΕΙΒ/221/1965). 

11.4 να τοποθετήσει υδρομετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού . 

12. 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. 

13. 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.  

14. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία , 10 ημέρες νωρίτερα, 

για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του υδροληπτικού έργου , ώστε η υπηρεσία , αν το 

κρίνει απαραίτητο , να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφορέα. 

 

 

ΑΔΑ: 4Ι09ΙΑΚ-Υ6



Περιφέρεια Ηπείρου / Δ/νση Υδάτων / Άδεια εκτέλεσης έργου                                                                           4 

 

 

15. Ο δικαιούχος υποχρεούται εφόσον το έργο κριθεί παραγωγικό να προχωρήσει στην 

έκδοση άδειας χρήσης νερού προσκομίζοντας στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

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

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

λειτουργίας . 

17. 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 Δ11/Φ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ως ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ της εν λόγω άδειας ορίζεται ο    

 
  
 
 

 

Διάρκεια ισχύος της άδειας :  από    23-11-2010   έως   23-11- 2011 
 

Υποβολή αίτησης παράτασης :  από   23- 10-2011    έως 23-11-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Χ. Α.  
2. Γ.10.2 

 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
1. Τριανταφυλλίδη Κων/νο 

Β. Πύρρου 20, 46100 Ηγουμενίτσα 
2. Κοινότητα Πέρδικας 
  46100 Πέρδικα Θεσπρωτίας 
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων 
Π.Τσαλδάρη 18,     46100 Ηγουμενίτσα 

4. Δ.Ε.Η. Ηγουμενίτσας 
2ο χλμ . Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων,   46100 Ηγουμενίτσα  

0 5 9 9 2 1 0 0 0 1 4 4 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ 
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