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ΠΡΟ:  

 
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Ρηδάξεηνο Πνιηηεία    
 8εο Μεξαξρίαο 5-7   
 454 45  Ησάλληλα   
Πιεξνθνξίεο: Αγγειηδάθε Καιιηφπε   
Tειέθσλν: 26510 – 64957   
Fax: 26510 – 78341   
e-mail: dydaton@epirus.gov.gr   
Ηζη.Πεξ.Ζπ.: epirus.gov.gr   

 

ΘΕΜΑ : Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ ζην Δήκν Κεληξηθνύ Ζαγνξίνπ απφ 
πδξεπηηθή γεψηξεζε ζηε ζέζε «Γηάλλνπ» ηνπ Δήκνπ Κεληξηθνύ Ζαγνξίνπ 
Ννκνχ Θσαλλίλσλ. 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280 Α) "Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ - 
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000". 

2. Σελ Κ.Τ.Α. 43504 (ΦΔΚ 1784 Β) " Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεηο πδάησλ…"  

3. Σελ Κ.Τ.Α. 47630/2005 (ΦΔΚ Β/1688/1-12-05) Γηάξζξσζε Γηεχζπλζεο 
Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

4. Σελ ΚΤΑ Φ16/5813/17-05-89 (ΦΔΚ Β/338) ‘’Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ 
αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ’’ 

5.   Σελ Φ16/8500/22-3-91 (ΦΔΚ 174Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε" Πξνζδηνξηζκφο 
θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή 
ρξήζε λεξνχ ζηελ ύδξεπζε". 

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

7.   Σελ Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΔΚ 122Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, 
ζχκθσλα κε ηo άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν Ν.3010/2002...». 

8.  Σελ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΔΚ 332 Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο 
(Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο)...». 

9. Σνλ Ν.2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε". 
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10. Σν Π.Δ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκφο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ 
Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο". 

11. Σελ κε Αξ. 10/85/30-08-1999 θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ 
πκβνπιίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ 
ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. 

12. Σν κε Α.Π.νηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ /Γεληθή Γ/λζε 
Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ/ Σκήκα Νεξψλ. 

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

14. Σελ αξ. 71005/4818/25-10-2010 Απφθαζε ηεο Γ.Γ.Π.Ζ. κε ζέκα «Έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ: «Αλφξπμε πδξεπηηθήο πδξνγεψηξεζεο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Γ.Γ. Αζπξαγγέισλ, Βίηζαο, Μνλνδελδξίνπ, Άλσ 
Πεδηλψλ, Κάησ Πεδηλψλ» ηνπ Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ Ν. Ησαλλίλσλ». 

15. Σελ κε αξ. 5081/10-12-2010 Βεβαίσζε Γεκάξρνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ γηα ην 
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ζέζεο ηεο γεψηξεζεο. 

16. Σελ Σερληθή έθζεζε εξγαζηψλ – Αμηνιφγεζε ηεο γεψηξεζεο ζπληαρζείζα απφ ηνλ 
γεσιφγν Βαζίιε Μεηξφπνπιν. 

17. Σηο κε αξ. πξ. 27567/270710/30-07-2010 θαη 27568/270710/30-07-2010 ρεκηθέο 
αλαιχζεηο απφ ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Παλ/κηνπ Ησαλλίλσλ. 

18. Ζ απφ 14-12-2010 αίηεζε ηνπ Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ λφκηκα 
εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γήκαξρν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ, 
Παπαλαζηαζίνπ Γαβξηήι. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

1. Υνξεγνύκε άδεηα ρξήζεο λεξνύ απφ γεψηξεζε ζην Δήκν Κεληξηθνύ 
Ζαγνξίνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ κε λόκηκν εθπξόζσπν ην Παπαλαζηαζίνπ Γαβξηήι, 
κε έδξα ηνπο Αζπξάγγεινπο Ησαλλίλσλ. 

2. Ζ άδεηα απηή αθνξά ζηε ρξήζε λεξνχ απφ πδξνγεψηξεζε ζηε ζέζε 
«Γηάλλνπ», γηα ηελ θάιπςε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ πεξηνρψλ Γ.Γ. 
Αζπξαγγέισλ, Βίηζαο, Μνλνδελδξίνπ, Άλσ Πεδηλψλ, Κάησ Πεδηλψλ ηνπ Δήκνπ 
Κεληξηθνύ Ζαγνξίνπ Ννκνχ Θσαλλίλσλ, πνπ αλήθεη ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο 
Ηπείξνπ (Κ.Α. 05) θαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο Αώνπ (Κ.Α.13). 

3. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεψηξεζεο  

 Βάζνο 409κ 

 Βάζνο ζσιήλσζεο 409κ 

 Σχπνο ζσιήλσλ γαιβαληδέ 

 Γηάκεηξνο δηάηξεζεο 121/2 ίληζεο 

 Γηάκεηξνο ηειηθήο ζσιήλσζεο 8 5/8 ίληζεο 

 Βάζνο ηνπνζέηεζεο αληιίαο 370κ 

 

πληεηαγκέλεο γεψηξεζεο ζε ΔΓΑ 87: x=218011  ς=4417131 

 

4. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο 

Οη πνζφηεηεο ζε λεξφ ζα θαιχςνπλ ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ησλ πεξηνρώλ: 
Γ.Γ. Αζπξαγγέισλ, Βίηζαο, Μνλνδελδξίνπ, Άλσ Πεδηλψλ, Κάησ Πεδηλψλ, ζπλνιηθά 
1500 αηφκσλ. 

5. Υνξεγνχκελε πνζφηεηα λεξνχ  
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Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ηεο παξνχζεο ν δηθαηνχρνο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 
κέρξη 56.000 κ3 λεξνχ ην ρξφλν. 

6. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο  

6.1 Ζ παξνχζα άδεηα ρξήζεο λεξνχ έρεη δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη 31-12-2020 
ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 43504/05 (θαηαιπηηθή εκεξνκελία ιήμεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ). 

6.2 Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ εθ’ φζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο 
πξνζεζκίαο. 

7. Ζ παξνχζα άδεηα είλαη δπλαηφλ: 

7.1 Να ηξνπνπνηεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ρξήζηε λεξνχ, κεηά απφ λέα ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο άδεηαο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Ν.3199/03 

7.2 Να αλαθιεζεί ή θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ 
ηελ ιήμε ηεο εθ, φζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3199/03  

8. Απαγνξεχζεηο: 

8.1  Ζ παξνχζα άδεηα αθνξά απζηεξά ηε ρξήζε απφ ην έξγν γηα ην νπνίν 
ρνξεγείηαη  

8.2  Απαγνξεχεηαη ε επέθηαζε ηεο πδξεπφκελεο επηρείξεζεο, παξά κφλν κεηά 
απφ λέα αίηεζε θαη ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.  

9.  Λνηπνί φξνη, δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ρξήζηε.  

 Ο ρξήζηεο ηεο παξνχζαο ππνρξενχηαη : 

9.1 Να δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ λεξνύ ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, 
ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ή λα απνθεύγεηαη θάζε απώιεηα θαη λα 
επαλνξζώλεη ακέζσο θάζε βιάβε ηδηαίηεξα όηαλ επηθέξεη απώιεηεο λεξνύ.  

9.2 Να παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο απηήο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

9.3 Να ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ 
πδάησλ απφ ξππάλζεηο θαη ζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. Να γίλεη 
ζηεγαλνπνίεζε πέξημ ηεο γεώηξεζεο γηα πξόιεςε εηζόδνπ ξύπσλ ζηνλ 
πδξνθόξν νξίδνληα από πηζαλή ξύπαλζε θαη πεξίθξαμε ηεο γύξσ 
έθηαζεο ζε αθηίλα 20 κέηξσλ ην ειάρηζην. 

9.4 Να ηνπνζεηήζεη πδξνκεηξεηή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη αλά ηξίκελν 
ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ. 

9.5 Να εθαξκόδεη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ην πόζηκν λεξό, λα παξέρεη 
ζηνηρεία γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα 
ύδξεπζε (ρεκηθή θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε λεξνύ από πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην) θαη λα ηα θνηλνπνηεί ζηε Δ/λζε Τδάησλ αλά εμάκελν.  

9.6 Να ηεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξ. 71005/4818/25-10-2010 
Απφθαζε ηεο Γ.Γ.Π.Ζ. πεξί έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ελ ζεκάηη 
έξγνπ. 

10.   Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλφλσλ 

10.1 Ο θάηνρνο ηεο παξνχζεο άδεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ φξσλ. 

10.2 Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο άδεηαο θαη ε επηβνιή ησλ 
θπξψζεσλ αζθείηαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 
43504/2005(ΦΔΚ Β 1784/20-12-2005) 
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11.  Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηελ 
ππνρξέσζε άιισλ πξνβιεπφκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηψλ θαη ηήξεζεο φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπσο 
θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  

12. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 43504/2005 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ΚΤΑ Φ16/5813/17-5-89 (ΦΔΚ Β/338) θαη ηελ εγθχθιην 
Γ11/Φ16.2/νηθ.20689/699/4-12- 98 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο σο ΚΩΓΗΚΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ηεο ελ ιφγσ άδεηαο νξίδεηαη ν    

 

 ΚΩΔΘΚΟ ΑΡΘΘΜΟ  

γεώηξεζεο  

 

 

Δηάξθεηα ηζρύνο άδεηαο ρξήζεο λεξνύ: απφ    22 - 12 – 2010  έσο   31 – 12 – 2020 

  

                                                                             Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΠΔΡ. ΖΠΔΗΡΟΤ   

  

 

 

                                                               ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΠΑΣΑ  

                                                                               
 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

1. Υ. Α.  
2. Γ10.4  

 
Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

1. Γήκνο Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ 
Αζπξάγγεινη, 44007 Ησάλληλα 

2. Γ.Δ.Ζ  
Υξ. Κάηζαξε 4, 45221 Ησάλληλα 
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