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ΘΕΜΑ: Φορόγηςη ϊδειασ χρόςησ νερού  για γεώτρηςη πολλαπλόσ χρόςησ (κτηνοτροφικό & 

ύδρευςη) ςτην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οπούα εκπροςωπεύται νόμιμα από τον Νιτςιϊκο 

Κων/νο του Θεοδώρου, ςτη θϋςη «Σαύλεσ» του Σ.Δ. Αρύςτησ του Δόμου Κεντρικού 

Ζαγορύου, Νομού Ιωαννύνων. 

Α Π Ο Υ Α Η  

Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ Α Σ Ε Α  ΠΕ Ρ Ι ΥΕ Ρ Ε Ι Α   Η ΠΕ Ι ΡΟ Τ  

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν. 2503/1997 (ΥΕΚ 107) «Διούκηςη , οργϊνωςη , ςτελϋχωςη τησ περιφϋρειασ…» 

και ειδικότερα το ϊρθρο 6 §1 εδϊφιο δ. 

2. Σον Ν. 3199/2003 (Υ.Ε.Κ. 280 Α) «Προςταςύα και διαχεύριςη των υδϊτων - 

Εναρμόνιςη με την Οδηγύα 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 23ησ Οκτωβρύου 2000». 

3. Σην Κ.Τ.Α. 43504/5-12-2005 (ΥΕ.Κ. 1784 Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

«Κατηγορύεσ αδειών χρόςεισ υδϊτων και εκτϋλεςησ ϋργων αξιοπούηςησ…» . 

4. Σο Π.Δ. 51/2007 (ΥΕΚ 54Α/2007) «Καθοριςμόσ μϋτρων και διαδικαςιών για την 

ολοκληρωμϋνη προςταςύα και διαχεύριςη των υδϊτων …». 

5. Σην Κ.Τ.Α. 47630/2005 (ΥΕΚ Β/1688/1-12-05) Διϊρθρωςη Διεύθυνςησ Τδϊτων τησ 

Περιφϋρειασ. 

6. Σο Ν.3010/2002 (Υ.Ε.Κ 91Α) «Εναρμόνιςη του Ν.1650/1986 με τισ Οδηγύεσ 97/11 Ε.Ε 

και 96/61 Ε.Ε...». 

7. Σο Ν. 1650/1986 (ΥΕΚ160Α/16-10-86) «Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ». 

8. Σην Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (Υ.Ε.Κ. 122Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

«Κατϊταξη δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων και δραςτηριοτότων ςε κατηγορύεσ, 
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ςύμφωνα με τα ϊρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 

Ν.3010/2002...». 

9. Σην Κ.Τ.Α. ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-2002 (ΥΕΚ 292Β/2003) Ϊγκριςη «Σεχνικών 

Προδιαγραφών Καταςκευόσ Ϊργων υδρογεωτρόςεων» ωσ ελϊχιςτα όρια 

(αναδημοςύευςη). 

10. Σο Π.Δ. 60/98 (Υ.Ε.Κ. 61Α) "Καθοριςμόσ χωρικόσ αρμοδιότητασ των Σμημϊτων 

Διαχεύριςησ Τδατικών Πόρων τησ Περιφϋρειασ". 

11. Σην με Α.Π.Δ11/Υ16/8500/22-3-91 (Υ.Ε.Κ.174Β) Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

«Προςδιοριςμόσ κατώτατων και ανώτατων ορύων των αναγκαύων ποςοτότων για την 

ορθολογικό χρόςη νερού ςτην ύδρευςη». 

12. Σην με Αρ. 10/85/30-8-199 κανονιςτικό απόφαςη του Νομαρχιακού υμβουλύου, 

που αφορϊ ςτην προςταςύα του υδατικού δυναμικού του Νομού Ιωαννύνων. 

13. Σο Π.Δ. με Αρ. 344/2000 (ΥΕΚ 297 Α) «Ωςκηςη επαγγϋλματοσ γεωτεχνικού». 

14. Σο με Α.Π. οικ.120599/87/20-1-2005 ϋγγραφο του ΤΠΕΦΨΔΕ /Γενικό Δ/νςη 

Περιβϊλλοντοσ Δ/νςη Περιβαλλοντικού χεδιαςμού/ Σμόμα Νερών. 

15. Σην με Α.Π. 5009/12-11-2007 Ϊγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων κονικλοτροφεύου 

2000 κονικλομητϋρων …..». 

16. Σην με Α.Π. 5252/2-12-2009 Σροποπούηςη τησ Α.Π. 5009/2007 Ϊγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων κονικλοτροφεύου 2000 κονικλομητϋρων …..». 

17. Σην Τδρογεωλογικό Έκθεςη και την ϋκθεςη καταςκευόσ του ϋργου του Γεωλόγου – 

Μελετητό Δερϋκα Νικόλαου. 

18. Σην από 28-6-2010 (αρ. πρωτ. 971) αύτηςη για ϊδεια χρόςησ νερού τησ ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. 

με τα ςυνημμϋνα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ. 

19. Σην από 14-10-2009 (αρ. πρωτ. 1559) αύτηςη τησ ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. με ςυμπληρωματικϊ 

ςυνημμϋνα δικαιολογητικϊ. 

 

Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

1. Φορηγούμε ϊδεια χρόςησ νερού ςτην ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. η οπούα εκπροςωπεύται νόμιμα 

από τον Νιτςιϊκο Κων/νο του Θεοδώρου, κϊτοικο Ιωαννύνων. 

2. Η ϊδεια αυτό αφορϊ την χρόςη νερού που περιλαμβϊνει γεώτρηςη πολλαπλόσ χρόςησ 

(κτηνοτροφικό & ύδρευςη) ςτη θϋςη «Σαύλεσ» του Σ.Δ. Αρύςτησ του Δόμου Κεντρικού 

Ζαγορύου, Νομού Ιωαννύνων που ανόκει ςτο υδατικό διαμϋριςμα τησ Ηπεύρου (Κ.Α. 

05) και ςτη λεκϊνη απορροόσ Καλαμϊ (Κ.Α.30).  

3. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ανόρυξησ γεώτρηςησ: 

 

Βϊθοσ γεώτρηςησ 130 μϋτρα 

Διϊμετροσ διϊτρηςησ  γεώτρηςησ 11 5/8΄΄ 

Βϊθοσ ςωλόνωςησ 60 μϋτρα 

Διϊμετροσ ςωλόνωςησ 6΄΄ 

Σύποσ ςωλόνων Γαλβανιζϋ 

Πϊχοσ ςωλόνων  4 χιλιοςτϊ 
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Διϊμετροσ Πιεζομετρικού  ςωλόνα 1΄΄ 

Βϊθοσ Πιεζομετρικού ςωλόνα 108 μϋτρα 

υντεταγμϋνεσ ϋργου  Φ= 205850,00 Χ= 4413112,07 ςε ΕΓΑ ΄87  

4. Εύδοσ και μϋγεθοσ μονϊδασ εκμετϊλλευςησ. 

Η γεώτρηςη θα καλύψει τισ ανϊγκεσ κτηνοτροφικόσ μονϊδασ - κονικλοτροφεύου 

δυναμικότητασ 2000 κονικλομητϋρων με τα παρϊγωγα τουσ – που βρύςκεται εντόσ 

τεμαχύου εμβαδού 17.916,40 m2 ςτο Σ.Δ. Αρύςτησ  του Δόμου Κεντρικού Ζαγορύου, 

Νομού Ιωαννύνων. 

5. Η ϊδεια αυτό αφορϊ αυςτηρϊ μόνο τη χρόςη ό και το ϋργο για το οπούο εκδόθηκε και 

απαγορεύεται η κατϊ οιοδόποτε τρόπο αλλαγό τησ χρόςησ ό εκτϋλεςησ ϊλλου ϋργου 

6. Φορηγούμενη ποςότητα νερού. 

 Η ςυνολικό ετόςια ποςότητα νερού που θα αντληθεύ /χρηςιμοποιηθεύ από το 

παραπϊνω υδροληπτικό ϋργο θα εύναι μϋχρι χύλια επτακόςια κυβικϊ μϋτρα (1.700 

m3) για την κϊλυψη των αναγκών τησ κτηνοτροφικόσ δραςτηριότητασ (2.000 

κονικλομητϋρεσ με τα παρϊγωγϊ τουσ) και την ύδρευςη πϋντε ατόμων προςωπικού 

εφόςον αυτό μπορεύ να αποδοθεύ από το υδροληπτικό ϋργο. 

7. Η χρόςη του νερού επιτρϋπεται καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ. 

8. Ιςχύσ τησ ϊδειασ 

8.1 Η παρούςα ϊδεια χρόςησ νερού ϋχει διϊρκεια ιςχύοσ μϋχρι 31-12-2022 

ςύμφωνα με την Κ.Τ.Α. 43504/05, την με 5009/12-11-2007 Απόφαςη Ϊγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων και την τροποπούηςη τησ 5252/2-12-2009. 

8.2 Μετϊ το πϋρασ αυτόσ, η παρούςα μπορεύ να ανανεωθεύ μετϊ από ςχετικό αύτηςη 

του ενδιαφερομϋνου, εφ’ όςον η αύτηςη υποβληθεύ πριν την λόξη τησ αρχικόσ 

προθεςμύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3199 και των διατϊξεων που 

προβλϋπονται ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 6 τησ ΚΤΑ 43504/5-12-05 και απαγορεύεται η 

κατϊ οποιοδόποτε τρόπο αλλαγό ό τροποπούηςη αυτόσ ό διϊθεςη νερού ςε τρύτουσ. 

9. Η παρούςα ϊδεια εύναι δυνατόν 

9.1 Να τροποποιηθεύ πριν από τη λόξη τησ για λόγουσ που αφορούν τον χρόςτη 

νερού, μετϊ από νϋα ςχετικό αύτηςό του. Για την τροποπούηςη τησ παρούςασ ϊδειασ 

ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Ν. 3199/03. 

9.2 Να ανακληθεύ ό να καταργηθεύ ό τροποποιηθεύ από την υπηρεςύα πριν από την 

λόξη τησ εφόςον ςυντρϋχουν οι λόγοι που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ του 

ϊρθρου 13 του Ν. 3199/03. 

9.3 Να ανανεωθεύ μετϊ από ςχετικό αύτηςη του ενδιαφερομϋνου, ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

10. Απαγορεύεται η επϋκταςη των μονϊδων εκμετϊλλευςησ, οι οπούεσ για τη λειτουργύα 

τουσ ϋχουν ανϊγκη επιπλϋον ποςότητεσ νερού, αν προηγουμϋνωσ δεν ϋχει χορηγηθεύ η 

ςχετικό ϊδεια. 

11. Λοιπού όροι, δεςμεύςεισ και υποχρεώςεισ του δικαιούχου χρόςτη. 

 Ο χρόςτησ τησ παρούςασ υποχρεούται : 

11.1 Να διατηρεύ τισ εγκαταςτϊςεισ χρόςησ του νερού ςε κατϊςταςη τϋτοια, ώςτε να 

προλαμβϊνεται ό να αποφεύγεται κϊθε απώλεια και να επανορθώνει αμϋςωσ κϊθε 

βλϊβη ιδιαύτερα όταν επιφϋρει απώλειεσ νερού. 
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11.2 Να παρϋχει οποιαδόποτε διευκόλυνςη ςτα αρμόδια όργανα για τον ϋλεγχο τησ 

τόρηςησ των όρων τησ ϊδειασ αυτόσ καθώσ και ϊλλα ςτοιχεύα απαραύτητα για τον 

ςκοπό αυτό. 

11.3 Να λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα αςφαλεύασ κατϊ περύπτωςη, ώςτε να μην 

υπϊρχει κύνδυνοσ πρόκληςησ οποιουδόποτε ατυχόματοσ από το ϋργο. 

11.4 Να ςυμμορφωθεύ με την ιςχύουςα νομοθεςύα που αφορϊ ςτην προςταςύα των 

υδϊτων από ρυπϊνςεισ (Ν. 1650/1986) και ςτη διϊθεςη των αποβλότων (Τγ. Δ/ξη 

ΕΙΒ/221/1965). 

11.5 Να τοποθετόςει υδρομετρητό για τον ϋλεγχο και την καταγραφό τησ 

χρηςιμοποιούμενησ ποςότητασ νερού και να καταγρϊφει ςε ημερολόγιο την ημερόςια 

κατανϊλωςη καθώσ και τη ςτϊθμη του νερού ςε θεωρημϋνο βιβλύο από την υπηρεςύα 

μασ. Για τον ϋλεγχο και την καταγραφό τησ χρηςιμοποιούμενησ ποςότητασ νερού να 

αποςτϋλλει ανϊ δύμηνο ςτην Τπηρεςύα ϋντυπο με τισ εβδομαδιαύεσ ενδεύξεισ 

του υδρομετρητό. 

11.6 Να πραγματοποιεύ δειγματοληψύεσ κϊθε ϋξι μόνεσ ςτα νερϊ απόληψησ τησ 

γεώτρηςησ και ςτη ςυνϋχεια εργαςτηριακϋσ αναλύςεισ των παραμϋτρων 

ςύμφωνα με την Τ2/2600/2001 (ΥΕΚ 892/Β/11-7-2001) και την τροποπούηςη τησ 

(ΥΕΚ 630/Β/2007). Σα αποτελϋςματα των παραπϊνω μετρόςεων θα πρϋπει να 

διαβιβϊζονται και ςτην υπηρεςύα μασ αφού ϋχουν καταγραφεύ ςε βιβλύο το οπούο θα 

βρύςκεται ςτο χώρο τησ δραςτηριότητασ και να εύναι ςτη διϊθεςη των αρμόδιων 

αρχών. 

11.7 Να τηρεύ τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ τησ αποφϊςεων του Γενικού Γραμματϋα 

Περιφϋρειασ Ηπεύρου Α.Π. 5009/-10-2009 και τησ τροποπούηςησ τησ 5252/2-12-2009 

«Ϊγκριςη Περιβαλλοντικών Όρων του ϋργου κονικλοτροφεύου δυναμικότητασ 2000 

κονικλομητϋρων με τα παρϊγωγϊ τουσ...». 

12. Η μη τόρηςη των όρων τησ παρούςασ ϊδειασ και γενικότερα των όρων του Ν. 

3199/2003 επιςύρει τισ νόμιμεσ διοικητικϋσ κυρώςεισ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 του 

παραπϊνω νόμου και τισ ποινικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 28 του Ν. 

1650/1986. 

13. Η χορόγηςη τησ ϊδειασ αυτόσ δεν απαλλϊςςει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρϋωςη 

ϊλλων προβλεπόμενων εγκρύςεων ό αδειών και τόρηςησ όρων και περιοριςμών για 

την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του ςυνολικού ϋργου, όπωσ καθορύζονται κατϊ 

περύπτωςη από την ιςχύουςα Νομοθεςύα. 

14. ε περύπτωςη μεταγενϋςτερησ πλόρουσ κϊλυψησ των αναγκών ςε νερό από δύκτυο 

αντύςτοιχησ χρόςησ νερού, η ϊδεια ανακαλεύται και το αντύςτοιχο ϋργο τύθεται εκτόσ 

λειτουργύασ. 

15. ύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 τησ ΚΤΑ 43504/2005 ςε ςυνδυαςμό με 

την ΚΤΑ Υ16/5813/17-5-89 (ΥΕΚ Β/338) και την εγκύκλιο 

Δ11/Υ16.2/οικ.20689/699/4-12-98 του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ ωσ ΚΨΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ τησ εν λόγω ϊδειασ ορύζεται ο 
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Διϊρκεια ιςχύοσ τησ ϊδειασ : από 25/10/2010 ϋωσ 31/12/2022 

 

Τποβολό αύτηςησ ανανϋωςησ : από 31/12/2021 ϋωσ 31/2/2022 

 

 

 

 

 

 
 
Εςωτερικό Διανομό 
1. Φ. Α.  
2. Γ.10.3 

 

 
Πύνακασ Αποδεκτών 

1. Δόμοσ Κ. Ζαγορύου  

Αςπρϊγγελοι Ιωαννύνων 

2. Περιφϋρεια Ηπεύρου  

Δ/νςη Γεωργικόσ Ανϊπτυξησ 

Αβϋρωφ 6 Ιωϊννινα 

3. Νομ. Αυτ. Ιωαννύνων 

Δ/νςη Εγγεύων Βελτιώςεων 

Πλ. Πύρρου  1 

45221 Ιωϊννινα 

4. Νομ. Αυτ. Ιωαννύνων 

Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ 

Πλ. Πύρρου  1 

45221 Ιωϊννινα 

5. ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.  

ΒΙΠΕ  Ροδοτόπι Ιωαννύνων 

Δόμου Παςςαρώνοσ 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
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