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ΘΕΜΑ: Υνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ γηα
πεγάδη αξδεπηηθήο ρξήζεο ζηνλ Καησπόδε Γεώξγην ηνπ Θσάλλε ζηε ζέζε
«Καιακίηζη» ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, Ννκνύ Πξέβεδαο.
ΑΠΟΦΑΗ
Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ
Έρνληαο ππ’ όςε
1. Σνλ Ν. 3199/2003 (Φ.Δ.Κ. 280 Α) "Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000".
2. Σελ Κ.Τ.Α. 43504 (ΦΔ.Κ. 1784 Β) " Καηεγνξίεο αδεηώλ ρξήζεηο πδάησλ…"
3. Σελ Κ.Τ.Α. 47630/2005 (ΦΔΚ Β/1668/1-12-05) Γηάξζξσζε Γηεύζπλζεο
Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο
4. Σνλ 1739/87 (ΦΔΚ Α/201) «Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθώλ πόξσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
5. Σν Π.Δ. 256/89 (Α/121) «Άδεηα ρξήζεο λεξνύ»
6. Σελ ΚΤΑ Φ16/5813/17-05-89 (ΦΔΚ Β/383) «Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ
αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ»
7. Σελ ΚΤΑ Φ16/6631/1-6-89 (ΦΔΚ 428Β) «Πξνζδηνξηζκόο θαηώηαησλ θαη
αλώηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνύ
ζηελ άξδεπζε».
8. Σελ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91Α) «Δλαξκόληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο
97/11 Δ.Δ θαη 96/61 Δ.Δ...».
9. Σελ Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΔΚ 122Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε
«Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο,
ζύκθσλα κε ηα άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν Ν.3010/2002...».
10. Σελ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΔΚ 332Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε
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«Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο
(Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο)...».
11. Σνλ Ν.2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο,
ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε".
12. Σν Π.Δ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκόο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ησλ Σκεκάησλ
Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο".
13. Σελ κε Αξ.35/2-5-2001 θαλνληζηηθή απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
γηα παξάηαζε κε αξ. 37/23-3-1999 απόθαζεο, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ Ννκνύ Πξέβεδαο
14. Σν κε Α.Π.νηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ /Γεληθή Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ/ Σκήκα Νεξώλ.
15. Σν Π.Δ. ππ' αξίζκ. 344/2000 (ΦΔΚ 297Α) «Άζθεζε επαγγέικαηνο γεσηερληθνύ».
16. Σελ Έθζεζε Τδξνγεσινγηθήο Αλαγλώξηζεο από ην Μεραληθό Γεσιόγν Π.
Παπαλίθν
17. Σελ από 26-10-2010 αίηεζε ηνπ Καησπόδε Γεώξγηνπ ηνπ Θσάλλε κε ηα
ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά.
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε
1. Υνξεγνύκε ζηνλ Καησπόδε Γεώξγην ηνπ Θσάλλε θάηνηθν Πξέβεδαο άδεηα
εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ.
Η άδεηα απηή αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ
πνπ πεξηιακβάλεη πεγάδη γηα αξδεπηηθή ρξήζε ζηε ζέζε «Καιακίηζη» ηνπ
Γήκνπ Πξέβεδαο, Ννκνύ Πξέβεδαο πνπ αλήθεη ζην πδαηηθό δηακέξηζκα ηεο
Ηπείξνπ (Κ.Α. 05) θαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο-Τπόινηπα (Κ.Α.99)
2. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ αλόξπμεο πεγαδηνύ:


Βάζνο 5±1 κ.



Γηάκεηξνο δαθηπιίσλ 2 κέηξα

πληεηαγκέλεο πεγαδηνύ Υ=215382 Φ=4318311 ζε ΔΓΑ 87
3. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο
Η γεώηξεζε ζα αλνξπρζεί γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο γηα άξδεπζε 4
ζηξεκκάησλ κε θαιιηέξγεηεο από ξνδηέο.
4. Η 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. Η άδεηα παύεη
λα ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ρσξίο ην έξγν λα
έρεη νινθιεξσζεί. 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, ζύκθσλα 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 (ζύκθσλα κε ηνπο
αλσηέξσ όξνπο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο ζηελ παξνύζα απόθαζε
πξνζεζκίαο) θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζεί
θαη ρξήζε λεξνύ, ν θάηνρνο ηεο παξνύζαο άδεηαο ππνρξενύηαη,
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ζύκθσλα 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 ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο ΚΤΑ κε αξ. 43504/20-122005 θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά :
I. Σερληθή γεσινγηθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα γεσινγηθά,
πδξνινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ απνθηεζεί
θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ιηζνινγηθή ηνκή ηνπ πεγαδηνύ, βάζνο πδξνθόξνπ
νξίδνληα, θξίζηκε παξνρή από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ
δνθηκαζηηθώλ αληιήζεσλ θιπ)
II. ηνηρεία γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (ρεκηθή αλάιπζε λεξνύ από πηζηνπνηεκέλα
εξγαζηήξηα).
III. Όζα από ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο
παξνύζαο άδεηαο θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη από
κειεηεηή πνπ έρεη ηα λόκηκα πξνζόληα θαη ππνβάιινληαη εηο απινύλ,
κεραλνζεκαζκέλα όπνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.
8. Η παξνύζα άδεηα είλαη δπλαηόλ
Ι. 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
ΙΙ. 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
9. Λνηπνί όξνη, δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Ι. πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ν δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώζεη έγθαηξα ηελ Δηεύζπλζε Τδάησλ, ώζηε λα παξίζηαληαη
αξκόδηνη ππάιιεινη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθζθαθήο ηνπ
πεγαδηνύ.
ΙΙ. λα παξέρεη νπνηαδήπνηε δηεπθόιπλζε ζηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηνλ έιεγρν
ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο άδεηαο απηήο θαζώο θαη άιια ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηνλ ζθνπό απηό.
ΙΙΙ. λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ
πξνζηαζία ησλ πδάησλ από ξππάλζεηο θαη ζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.
10. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλόλσλ.
Ι. Ο θάηνρνο ηεο παξνύζεο άδεηαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ όξσλ.
ΙΙ. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο άδεηαο θαη ε επηβνιή
ησλ θπξώζεσλ αζθείηαη ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7
ηεο ΚΤΑ 43504/2005(ΦΔΚ Β 1784/20-12-2005)
11. Η παξνύζα άδεηα δελ απαιιάζζεη ην δηθαηνύρν απηήο από ηελ ππνρξέσζε λα
εθνδηαζζεί κε άδεηα ή έγθξηζε ή ηήξεζε όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ άιιεο
αξρήο, αλ από πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνθύπηεη ζρεηηθή ππνρξέσζε.
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12. ύκθσλα 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 σο ΚΩΓΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ηεο ελ ιόγσ άδεηαο νξίδεηαη ν θαησηέξσ
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Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΠΑΣΑ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1. Υ.Α
2. Γ10.1
Πίλαθαο Απνδεθηώλ
1. Γήκνο Πξέβεδαο
Πξέβεδα 48100
2. Ν.Α. Πξέβεδαο
Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο
Λ. Δηξήλεο 65
48100 Πξέβεδα
3. Καησπόδεο Γεώξγηνο
Κ. Σδαβέιια 57
48100 Πξέβεδα

