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ΘΕΜΑ: Υνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ
γεώηξεζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ θηελνηξνθηθήο κνλάδαο δπλακηθόηεηαο
4.500 νξλίζσλ απγνπαξαγσγήο ηεο Λάδνπ Μαξίαο ηνπ Αλαζηαζίνπ ζηε ζέζε
«Σξία Λαγθάδηα» ηνπ Σ.Γ. Πιαηαληάο ηνπ Γήκνπ Πακβώηηδαο, Ννκνχ Θσαλλίλσλ.

ΑΠΟΦΑΗ
Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ
Έρνληαο ππ’ όςε
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 ΚΤΑ 43504 (ΦΔΚ 1784 Β) "Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεηο πδάησλ…"
3. Σελ ΚΤΑ 47630/2005 (ΦΔΚ Β/1668/1-12-05) Γηάξζξσζε Γηεχζπλζεο Τδάησλ
ηεο Πεξηθέξεηαο
4. Σελ ΚΤΑ Φ16/5813/17-05-89
αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ»

(ΦΔΚ

Β/338)

«Άδεηα

εθηέιεζεο

έξγνπ

5. Σελ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91Α) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο
97/11 Δ.Δ θαη 96/61 Δ.Δ...».
6. Σελ Η.Π 15393/2332/5.08.2002 (ΦΔΚ 122Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν Ν.3010/2002...».
7. Σελ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΔΚ 332Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο
(Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο)...».
8.Σνλ Ν. 2503/97 (ΦΔΚ 107Α) "Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο,
ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε".
9.Σν Π.Δ. 60/98 (ΦΔΚ 61Α) "Καζνξηζκφο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ
Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο".
10. Σελ κε αξ. 10/85/30-8-1999 θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΙΑΚ-4
2

πκβνπιίνπ Ισαλλίλσλ, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ
ηνπ Ννκνύ Θσαλλίλσλ.
11. Σν κε Α.Π.νηθ. 120599/87/20-1-2005 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ /Γεληθή Γ/λζε
Πεξηβάιινληνο /Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ/ Σκήκα Νεξψλ.
12. Σν Π.Δ. ππ' αξίζκ. 344/2000 (ΦΔΚ 297Α) «Άζθεζε επαγγέικαηνο γεσηερληθνχ».
13. Σελ κε Α.Π. 39206/2418/26-07-2010 Απφθαζε ηεο Γ.Γ. Πεξ. Ηπείξνπ κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 1703/13-04-2005 απφθαζεο Γελ. Γξακκ. Πεξθ.
Ηπείξνπ πνπ αθνξά ηελ Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο πηελνηξνθηθήο
κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 4500 νξλίζσλ απγνπαξαγσγήο ζηε ζέζε «Σξία
Λαγθάδηα» ζην δ.δ. Πιαηαληάο Γήκνπ Πακβψηηδαο Ννκνχ Ισαλλίλσλ ηδηνθηεζίαο
θαο Μαξίαο Λάδνπ, σο πξνο ηελ αλφξπμε γεψηξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο κνλάδαο».
14. Σελ κε αξηζκ. 6292/5-06-2008 Άδεηα Λεηηνπξγίαο Πηελνηξνθείνπ
15. Σελ απφ 13-12-2010 αίηεζε ηεο Λάδνπ Μαξίαο ηνπ Αλαζηαζίνπ.

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε
1. Υνξεγνύκε ζηελ Λάδνπ Μαξία ηνπ Αλαζηαζίνπ άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ

αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ.
Η άδεηα απηή αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ
πνπ πεξηιακβάλεη γεψηξεζε γηα ηελ θάιπςε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ
πηελνηξνθείνπ ζηε ζέζε «Σξία Λαγθάδηα» ηνπ Σ.Γ. Πιαηαληάο ηνπ Γήκνπ
Πακβώηηδαο, Ννκνχ Θσαλλίλσλ πνπ αλήθεη ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο
Ηπείξνπ (Κ.Α. 05) θαη ζηελ Κιεηζηή Λεθάλε Ισαλλίλσλ (Κ.Α.60)
2. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ αλφξπμεο γεψηξεζεο:


Βάζνο 120±10 κ.



Γηάκεηξνο δηάηξεζεο γεψηξεζεο 10 1/2 ίληζεο



Γηάκεηξνο ζσιήλσζεο 6 ίληζεο



Πάρνο ζσιήλσλ 4 ρηι



Σχπνο ζσιήλσλ γέθπξα



Βάζνπο ζσιήλσζεο 120±10 κ



Πηεδνκεηξηθφο ζσιήλαο βάζνπο 120±10 κ



Γηάκεηξνο πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα 1 ίληζα

πληεηαγκέλεο γεψηξεζεο ζε ΔΓΑ 87: Υ=238167 Φ=4388029
3. Δίδνο θαη κέγεζνο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο
Η γεψηξεζε ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο 4.500
νξλίζσλ απγνπαξαγσγήο.
4. Η παξνχζα άδεηα αθνξά απζηεξά κφλν ην έξγν γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη.
5. Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Η πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έλαλ (1) ρξόλν
από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνύζαο άδεηαο. Η άδεηα παχεη
λα ηζρχεη 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
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πξηλ ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα 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 (ζχκθσλα κε ηνπο
αλσηέξσ φξνπο θαη εληφο ηεο νξηδφκελεο ζηε παξνχζα απφθαζε
πξνζεζκίαο) θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα
απαηηεζεί θαη ρξήζε λεξνχ, ν θάηνρνο ηεο παξνύζαο άδεηαο
ππνρξενύηαη, ζχκθσλα κε ηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ζε ζπλδπαζκφ 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.
43504/20-12-2005 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 ηεο γεψηξεζεο, βάζνο πδξνθφξνπ
νξίδνληα, θξίζηκε παξνρή απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ
δνθηκαζηηθψλ αληιήζεεσλ θιπ)
II. ηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (π.ρ. ρεκηθή θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε
λεξνχ απφ πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα).
III. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο
παξνχζαο άδεηαο θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ
κειεηεηή πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα θαη ππνβάιινληαη εηο απινχλ,
κεραλνζεκαζκέλα φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
7. Η παξνχζα άδεηα είλαη δπλαηφλ
Ι. 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
ΙΙ. Να αλαθιεζεί ή λα 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. Λνηπνί φξνη, δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο
Ι. 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.
ΙΙ. Να ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ
πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ξππάλζεηο θαη ζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.
ΙΙΙ. Να ηεξεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηηο κε Α.Π. 39206/2418/26-072010 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξ. Ηπείξνπ πεξί έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ ηνπ ελ ζεκάηη έξγνπ.
9. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο θαη θαλφλσλ.
Ι. Ο θάηνρνο ηεο παξνχζεο άδεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ φξσλ.
ΙΙ. 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)
10. Η παξνχζα άδεηα δελ απαιιάζζεη ην δηθαηνχρν απηήο απφ ηελ ππνρξέσζε λα
εθνδηαζζεί κε άδεηα ή έγθξηζε ή ηήξεζε φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ άιιεο
αξρήο, αλ απφ πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη ζρεηηθή ππνρξέσζε.
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11. 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 ΚΩΓΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ηεο ελ ιφγν άδεηαο νξίδεηαη ν θαησηέξσ
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Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤΜΠΑΣΑ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1. Υ.Α
2. Γ10.4
Πίλαθαο Απνδεθηψλ
1. Γήκνο Πακβψηηδαο
Καηζηθά45500
2. ΝΑ Ισαλλίλσλ
Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Σνπ/θήο & Πνι. Γεο
Σκήκα Γεσινγίαο - Τδξνινγίαο
Γηνηθεηήξην 45221 Ισάλληλα
3. θ. Λάδνπ Μαξία
Πιαηαληά ΙσαλλίλσλΙ

