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ΠΡΟΣ: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: Ριζάρειος Πολιτεία    
 8ης Μεραρχίας 5-7   
 454 45  Ιωάννινα   
Πληροφορίες: Αγγελιδάκη Καλλιόπη   
Tηλέφωνο: 26510 –64957   
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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για 
γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στους Παπουτσή Ευάγγελο του Ηλία και Καννέλου 
Αγγελική του Κων/νου στη θέση «Ράµµος» του ∆ήµου Πρέβεζας, Νοµού 
Πρέβεζας. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Έχοντας υπ’ όψη 

1. 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". 

2. Την Κ.Υ.Α. 43504 (ΦΕ.Κ. 1784 Β) " Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων…"  

3. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ Β/1668/1-12-05) ∆ιάρθρωση ∆ιεύθυνσης 
Υδάτων της Περιφέρειας. 

4. Τον 1739/87 (ΦΕΚ Α/201) «∆ιαχείριση των Υδατικών πόρων και άλλες 
διατάξεις». 

5. Το Π.∆. 256/89 (Α/121) «Άδεια χρήσης νερού». 

6. Την ΚΥΑ Φ16/5813/17-05-89 (ΦΕΚ Β/383) «Άδεια εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων». 

7. Την ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-89 (ΦΕΚ 428Β) «Προσδιορισµός κατώτατων και 
ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 
στην άρδευση». 

8. Την Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 
97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...». 

9. Την Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΕΚ 122Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
σύµφωνα µε τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο Ν.3010/2002...». 

10. Την Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
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«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)...». 

11. Τον Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107Α) "∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση". 

12. Το Π.∆. 60/98 (ΦΕΚ 61Α) "Καθορισµός χωρικής αρµοδιότητας των Τµηµάτων 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας". 

13. Την µε Αρ.35/2-5-2001 κανονιστική απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
για παράταση  µε αρ. 37/23-3-1999 απόφασης, που αφορά στην προστασία 
του υδατικού δυναµικού του Νοµού Πρέβεζας. 

14. Το µε Α.Π.οικ. 120599/87/20-1-2005 έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε /Γενική ∆/νση 
Περιβάλλοντος /∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Νερών. 

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

16. Την µε αρ. πρωτ. 2426/08-10-2010 Απόφαση του Νοµάρχη Πρέβεζας µε θέµα 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης...» 

17. Τη γεωλογική έκθεση της Γεωλόγου-Μηχανικού Καµέλια Πέτρε. 

18. Την από 11-10-2010 αίτηση των Παπουτσή Ευάγγελου και Καννέλου 
Αγγελικής. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Χορηγούµε στους Παπουτσή Ευάγγελο του Ηλία και Καννέλου 
Αγγελικής του Κων/νου κατοίκων Πρέβεζας άδεια εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων. 
Η άδεια αυτή αφορά στην εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων 
που περιλαµβάνει γεώτρηση για αρδευτική χρήση προς αντικατάσταση 
υπάρχουσας κατεστραµµένης γεώτρησης στη θέση «Ράµµος» του ∆ήµου 
Πρέβεζας, Νοµού Πρέβεζας που ανήκει στο υδατικό διαµέρισµα της 
Ηπείρου (Κ.Α. 05) και στη λεκάνη απορροής-Υπόλοιπα (Κ.Α.99)  

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου ανόρυξης γεώτρησης: 

• Βάθος 40±5 µ. 

• ∆ιάµετρος διάτρησης γεώτρησης 8 ίντσες 

• ∆ιάµετρος σωλήνωσης 4 ίντσες 

• Τύπος σωλήνων γαλβανιζέ 

• Βάθους σωλήνωσης 40±5 µ. 

• Πιεζοµετρικός σωλήνας βάθους 40±5 µ. 

• ∆ιάµετρος πιεζοµετρικού σωλήνα 1 ίντσα 

Συντεταγµένες προτεινόµενης γεώτρησης Χ=221033  Ψ=4319159 σε ΕΓΣΑ 87 

Συντεταγµένες υπάρχουσας γεώτρησης Χ=221050  Ψ=4319170 σε ΕΓΣΑ 87 

3. Είδος και µέγεθος µονάδας εκµετάλλευσης 

Η γεώτρηση θα ανορυχθεί για να καλύψει τις ανάγκες για άρδευση 
3.000,00τµ. 

4. Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά µόνο το έργο για το οποίο χορηγείται. 

5. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
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Η προθεσµία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε έναν (1) χρόνο 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας άδειας. Η άδεια παύει 
να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία χωρίς το έργο να 
έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του 
έργου η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής 
προθεσµίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του δικαιούχου 
πριν την λήξη της αρχικής προθεσµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 
3β του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. µε αρ. 43504/20-12-2005. 

6. Μετά την έναρξη εργασιών εκτέλεσης του έργου (σύµφωνα µε τους 
ανωτέρω όρους και εντός της οριζόµενης στην παρούσα απόφαση 
προθεσµίας) και δεδοµένου ότι για τη λειτουργία του έργου θα απαιτηθεί 
και χρήση νερού, ο κάτοχος της παρούσας άδειας υποχρεούται, 
σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 της 
ΚΥΑ µε αρ 43504/20-12-2005, να υποβάλει την αίτηση άδειας 
χρήσης νερού του παραρτήµατος III της ΚΥΑ µε αρ. 43504/20-12-
2005 και τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

I. Τεχνική γεωλογική έκθεση που θα περιλαµβάνει τα γεωλογικά, 
υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί 
κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου (π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά, λιθολογική τοµή της γεώτρησης, βάθος υδροφόρου 
ορίζοντα, κρίσιµη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των 
δοκιµαστικών αντλήσεων κλπ). 

II. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για 
την συγκεκριµένη χρήση (π.χ. χηµική ανάλυση νερού από 
πιστοποιηµένα εργαστήρια). 

III. Όσα από τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της 
παρούσας άδειας και έχουν τροποποιηθεί. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από 
µελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα και υποβάλλονται εις απλούν, 
µηχανοσηµασµένα όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

     8.  Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν 

Ι.   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 

ΙΙ.  Να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν 
από την λήξη της εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις 
παραγράφους του άρθρου 13 του Ν. 3199/03  

 
            9.  Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις 

Ι. 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. 

ΙΙ. να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία 
των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση των αποβλήτων. 

ΙΙΙ. να τοποθετήσει πιεζοµετρικό σωλήνα για παρακολούθηση της στάθµης 
του υδροφόρου ορίζοντα. 

ΙV. να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της µε αρ. πρωτ. 2426/08-10-
2010 Απόφασης του Νοµάρχη Πρέβεζας περί έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του εν θεµάτι έργου. 
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    10. Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής και κανόνων. 

Ι. Ο κάτοχος της παρούσης άδειας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
προαναφεροµένων όρων. 

ΙΙ. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας και η επιβολή 
των κυρώσεων ασκείται σύµφωνα µε οριζόµενα στη παρ. 2 του άρθρου 7 
της ΚΥΑ 43504/2005(ΦΕΚ Β 1784/20-12-2005) 

  11. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να 
εφοδιασθεί µε άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισµών άλλης 
αρχής, αν από υφιστάµενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση.  

12. 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 κατωτέρω  

 

0 5 9 9 1 1 0 0 5 0 6 9 

 
Προθεσµία περάτωσης του έργου : απο 25-10-2010 έως 25-10-2011 
 
  
 
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

  
  
  
 ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΜΠΑΣΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Χ.Α 
2. Γ10.1 
 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
1. ∆ήµος Πρέβεζας 

Πρέβεζα 48100 
2. Ν.Α. Πρέβεζας 

∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 
Λ. Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα 

3. Παπουτσής Ευάγγελος 
Καννέλου Αγγελική 
5η Πάροδος Λ. Ιωαννίνων, 48100 Πρέβεζα 

ΑΔΑ : 4ΙΞΚΙΑΚ-Φ


		2010-10-26T12:46:33+0300
	Athens,Greece
	Officially issued document




