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ΘΕΜΑ : Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για αγροτική χρήση (άρδευση) από πέντε (5) 

σημεία υδροληψίας από τον ποταμό Άραχθο (φράγμα Πουρναρίου ΙΙ), τον 

ποταμό Λούρο (φράγμα Καμπής, φράγμα Ηλιοβουνίου), τον παραπόταμο 

Βόσσα του ποταμού Λούρου (φράγμα Αγ. Σπυρίδωνα) και την τάφρο 

αποστράγγισης των πηγών Σκάλας Λούρου, για άρδευση εκτάσεων στην 

περιοχή της ενιαίας πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας 

και των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Δικαιούχος της παρούσας Άδειας Χρήσης Ύδατος είναι ο Γενικός Οργανισμός 

Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδας Άρτας για λογαριασμό των Τοπικών 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αρμοδιότητάς του (Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης 

Αράχθου, Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου και Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης), με νόμιμο εκπρόσωπο 

τον εκάστοτε πρόεδρό του. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων». 

1.2. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και ειδικότερα του άρθρου 

28, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.3. Του Ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» και 

συγκεκριμένα την παρ.4 του άρθρου 1 με την οποία προσδιορίσθηκαν τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.  

1.4. Του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.5. Του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 

Ταμείο, Κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις». 

1.6. Του Ν.4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
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1.7. Του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

1.8. Του N.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

1.9. Του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

1.10. Του Π.Δ. 60/1998 (ΦΕΚ 61/Α/1998) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης 

Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας». 

1.11. Του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

1.12. Του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την απο-

κατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 

1.13. Της ΚΥΑ Φ16/6631/2-6-1989 (ΦΕΚ 428/Β/1989) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των 

αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 

1.14. Της Κ.Υ.Α. Δ11/Φ16/8500/22-3-1991 (ΦΕΚ 174/Β/1991) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτερων 

ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 

1.15. Της Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/Β/606/12-11-2002 (ΦΕΚ 292/Β/2003) «Έγκριση «Τεχνικών Προδιαγραφών 

Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια» (αναδημοσίευση). 

1.16. Της Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/09 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των 

υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». 

1.17. Της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/10 (ΦΕΚ 1108/Β/21-7-2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2007». 

1.18. Της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. οικ.706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-2010) 

«Καθορισμός των λεκανών απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη 

διαχείριση και προστασία τους» όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1572/Β/9-9-2010) και ισχύει. 

1.19. Της ΚΥΑ με αρ.Η.Π. 51354/2641/Ε103/10 (ΦΕΚ 1909 Β/8-12-2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας 

Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα 

επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας 

Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και 

μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 

86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 170766/16 (ΦΕΚ 69/ Β/22-01-2016). 

1.20. Της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.140384/2011 (ΦΕΚ 2017 Β/9-9-2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) 

μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του 

Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)». 

1.21. Της Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α με αρ.οικ.1811/22-12-2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών 

για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α 39626/2208/Ε130/2009». 

1.22. Της Κ.Υ.Α. 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) «Σύσταση διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 

Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. 145893/2014 (ΦΕΚ 1212/Β/13-5-2014) και την Κ.Υ.Α. 

140424/06-03-2017 (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017). 
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1.23. Της Κ.Υ.Α. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους 

και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αυτή διορθώθηκε (ΦΕΚ 3142/Β/2014) και τροποποιήθηκε από την 

Κ.Υ.Α. 101123/17-05-2015 (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015),την Κ.Υ.Α. 170766/16 (ΦΕΚ 69/Β/22-01-2016) και την 

Κ.Υ.Α. 140424/06-03-2017 (ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017), της υπ΄ αρ. οικ. 100089/23-1-2015 (ΑΔΑ: 69ΚΚ0-Ζ6Τ) 

Εγκυκλίου της ΕΓΥ «Διευκρινίσεις –επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με τη ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 

146896/2014 (Β΄2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. 

Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς 

διατάξεις» και του υπ΄αρ.οικ. 20745/291/17-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΗ9ΟΡ1Γ-ΦΚΤ) εγγράφου της ΓΔ 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Οδηγία εφαρμογής ΚΥΑ 

υπ.αρ.146896 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και 

όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις». 

1.24. Της Υ.Α. με αρ. 1791/74062/15 (ΦΕΚ 1468 Β/14-07-2015) «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής». 

1.25. Της Κ.Υ.Α. αρ.1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709/Β/17-08-2015) «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για 

την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης». 

1.26. Της Υ.Α. με αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της Υ.Α. 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

1.27. Της Διαπιστωτικής Πράξης με αρ.721/21-11-2016 «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων 

Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπ΄αριθ.145026/2014 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 31), όπως ισχύει». 

1.28. Της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ.135275/17 (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017) 

«Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες 

για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». 

1.29. Της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.6732/06-09-2017 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).». 

1.30. Της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ.907/21-12-2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) 

«Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.». 

1.31. Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.32. Του Ν. 2647/22-10-98 (ΦΕΚ 237/Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.33. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Εγκυκλίου της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων με αρ.150673/13-07-2011 «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και 

Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010». 

1.34. Του Ν. 4325/11-05-2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (άρθρο 28, παρ.1)». 

1.35. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις». 

1.36. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. 

Μακεδονίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.37. Της αριθμ.13912/15-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) με την 

οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας ο κος 

Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου. 
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1.38. Της Απόφασης Συντονιστή ΑΔΗΔΜ με αριθμ. οικ 72443/29-5-17 (ΑΔΑ: 6Μ5ΜΟΡ1Γ-Λ0Ο) «Ορισμός 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».  

1.39. Της Απόφασης Συντονιστή ΑΔΗΔΜ με αρ.75532/02-06-2017 (ΑΔΑ:6ΕΥΧΟΡ1Γ-Λ1Ο) «Αναπλήρωση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας 

1.40. Της Κ.Υ.Α. 50981/2308/11-12-2006 (ΦΕΚ 1895/Β/29-12-2006) «Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή 

πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθμ. 19652/1906/1999 ΚΥΑ (Β΄1575), όπως αυτό 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ’αριθμ.20419/2522/2001 ΚΥΑ (Β΄1212)». 

2. Το Β.Δ. με αρ.81/21-01-1960 (ΦΕΚ 18/Α/25-02-1960) «Περί συστάσεως Γενικού Οργανισμού Εγγείων 

Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδος Άρτης». 

3. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης προς τον Δήμο Πρέβεζας με αρ.13666/30-04-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

4. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Αράχθου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 13480/30-04-2014 για την έκδοση της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

5. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Ζηρού με αρ.8622/16-05-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

6. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Ζηρού με αρ.8623/16-05-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

7. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Πρέβεζας με αρ.16127/16-05-2014 για την 

εγγραφή  σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

8. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 8704/06-06-2014 για την έκδοση 

της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

9. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ.15770/30-09-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

10. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ.15772/30-09-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

11. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Αράχθου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ.15796/30-09-2014 για την εγγραφή  

σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. 

12. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 9080/18-03-2015 για την έκδοση της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

13. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 9085/18-03-2015 για την έκδοση της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

14. Το έγγραφο του Δήμου Αρταίων με αρ.9677/23-03-2015 με το οποίο διαβιβάσθηκαν στη Δ/νση Υδάτων 

Ηπείρου οι αιτήσεις με αρ.9080/18-03-2015 και αρ.9085/18-03-2015 του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου για την έκδοση της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

15. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 13091/28-04-2015 για την 

έκδοση της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

16. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Πρέβεζας με αρ. 11103/28-04-2015 για την 

έκδοση της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

17. Την αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας προς τον Δήμο Ζηρού με αρ. 4602/29-04-2015 για την έκδοση 

της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

18. Την αίτηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου προς τον Δήμο Αρταίων με αρ. 13215/29-04-2015 για την έκδοση της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημεία υδροληψίας του θέματος. 

19. Το έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας με αρ.11366/30-04-2015 με το οποίο διαβιβάζονται η αίτηση με 

αρ.11076/28-04-2015 του Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης και η αίτηση με αρ.11103/28-04-2015 του Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδας 

Άρτας για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

20. Το έγγραφο του Δήμου Αρταίων με αρ.13527/30-04-2015 με το οποίο διαβιβάσθηκαν στη Δ/νση Υδάτων 

Ηπείρου φάκελοι αδειοδότησης του Τ.Ο.Ε.Β. Αράχθου, του Τ.Ο.Ε.Β. Λούρου, του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας, 

για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Ύδατος από σημεία υδροληψίας του θέματος. 
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21. Το έγγραφο του Δήμου Ζηρού με αρ.4602/30-04-2015 με το οποίο διαβιβάζεται στη Δ/νση Υδάτων 

Ηπείρου η αίτηση του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας με αρ. 4602/29-04-2015 για την έκδοση της Άδειας Χρήσης 

Ύδατος από σημείο υδροληψίας του θέματος. 

22. Το από 23-03-2016 συμφωνητικό παροχής υδρομέτρησης μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και των Οργανισμών 

εγγείων βελτιώσεων ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας, ΤΟΕΒ Αράχθου και ΤΟΕΒ Λούρου. 

23. Το με αρ. πρωτ. 2302/26-11-2016 έγγραφο του ΤΕΙ Ηπείρου «Μετρήσεις παροχής νερού στο δίκτυο του 

ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας και των σχετικών ΤΟΕΒ κατά την αρδευτική περίοδο 2016». 

24. Το από 11-05-2017 συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υδρομέτρησης μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και των 

Οργανισμών εγγείων βελτιώσεων ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας, ΤΟΕΒ Αράχθου, ΤΟΕΒ Λούρου και ΤΟΕΒ 

Λάμαρης. 

25. Το με αρ. πρωτ. 1475/04-12-2017 έγγραφο του ΤΕΙ Ηπείρου «Μετρήσεις παροχής νερού στο δίκτυο του 

ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας και των σχετικών ΤΟΕΒ κατά την αρδευτική περίοδο 2017». 

26. Το από 14-06-2018 συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών υδρομέτρησης μεταξύ του ΤΕΙ Ηπείρου και του 

Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

 Τη χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για αγροτική χρήση (άρδευση) από πέντε (5) σημεία υδροληψίας 

από τον ποταμό Άραχθο (φράγμα Πουρναρίου ΙΙ), τον ποταμό Λούρο (φράγμα Καμπής, φράγμα 

Ηλιοβουνίου), τον παραπόταμο Βόσσα του ποταμού Λούρου (φράγμα Αγ.Σπυρίδωνα) και την τάφρο 

αποστράγγισης των πηγών Σκάλας Λούρου, για άρδευση εκτάσεων στην περιοχή της ενιαίας 

πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας και των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού Π.Ε. 

Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου. Δικαιούχος της παρούσας Άδειας Χρήσης Ύδατος είναι ο Γενικός 

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδας Άρτας για λογαριασμό των Τοπικών 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αρμοδιότητάς του (Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου, Τ.Ο.Ε.Β. 

Ζώνης Λούρου και Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης), με νόμιμο εκπρόσωπο τον εκάστοτε πρόεδρό του. Τα σημεία 

υδροληψίας ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (EL05) και συγκεκριμένα : 

 

1) Το σημείο υδροληψίας στο Φράγμα Πουρναρίου ΙΙ ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Αράχθου 

(EL0514),  στο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα Άραχθος Π.2. (GR0514R000200051H) και εξυπηρετεί 

τον Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου. 

2) Το σημείο υδροληψίας στο Φράγμα Καμπής το οποίο ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Λούρου 

(EL0546), στο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα Λούρος Π.2. (GR0546R000200078N) και εξυπηρετεί τον 

Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου (Α’ Ζώνη). 

3) Το σημείο υδροληψίας στο Φράγμα Αγ.Σπυρίδωνα ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Λούρου 

(EL0546), στο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα παραπόταμος Βόσσας του ποταμού Λούρου 

(GR0546R000202079N), είναι εντός της περιοχής μεταβατικών υδάτων Εκβολές Λούρου - 

Λιμνοθάλασσες Ροδιά, Τσουκαλιό, Λογαρού (EL0546T0003N) και εξυπηρετεί τον Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης 

Λούρου (Β’ Ζώνη). 

4) Το σημείο υδροληψίας στο Φράγμα Ηλιοβουνίου ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Λούρου 

(EL0546), στο Ποτάμιο Υδατικό Σύστημα Λούρος Π.1. (GR0546R000201077N), είναι εντός της 

περιοχής μεταβατικών υδάτων Εκβολές Λούρου - Λιμνοθάλασσες Ροδιά, Τσουκαλιό, Λογαρού 

(EL0546T0003N) και εξυπηρετεί τον Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης. 

5) Το σημείο υδροληψίας στην τάφρο αποστράγγισης των πηγών Σκάλας ανήκει στη Λεκάνη 

Απορροής Λούρου (EL0546), είναι εντός της περιοχής μεταβατικών υδάτων Εκβολές Λούρου - 

Λιμνοθάλασσες Ροδιά, Τσουκαλιό, Λογαρού (EL0546T0003N) και εξυπηρετεί τον Τ.Ο.Ε.Β. 

Λάμαρης. 
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1. ΕΡΓΟ 

Α. Αρδευόμενη έκταση 

Πρόκειται για υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με έτος έναρξης λειτουργίας το 1960, με αρχική περιοχή 

δικαιοδοσίας περίπου 190.000 στρ., η οποία τροποποιήθηκε ως προς την έκταση σε 156.500 στρέμματα. 

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται τρεις (3) Τ.Ο.Ε.Β. και συγκεκριμένα οι Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου, 

Ζώνης Λούρου  και Λάμαρης. 

 

Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας. Ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας εποπτεύει τους  Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου, Ζώνης 

Λούρου και Λάμαρης. Διαχειρίζεται το πρωτεύον (Α’ τάξης) αρδευτικό - στραγγιστικό δίκτυο, καθώς 

και τη λειτουργία οκτώ (8) αντλιοστασίων. Το δίκτυο διανομής αρδευτικού ύδατος περιλαμβάνει 

ανοικτούς χωμάτινους αγωγούς μήκους περίπου 55χλμ και από σκυρόδεμα μήκους 18χλμ.  

 

Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου. Ο Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Αράχθου έχει στη δικαιοδοσία του 55.000 στρ. στις Τ.Κ. 

Αρταίων, Κεραματών, Κωστακιών της Δ.Ε. Αρταίων, στην Τ.Κ. Γαβριάς της Δ.Ε. Αμβρακικού, των Τ.Κ. 

Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Ρόκκας και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων και στις Τ.Κ. 

Αγίας Παρασκευής, Ακροποταμιάς Παχυκαλάμου και Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αράχθου, του Δήμου 

Νικολάου Σκουφά. Οι καλλιέργειες στην περιοχή περιλαμβάνουν εσπεριδοειδή, ακτινίδια, 

ελαιόδενδρα, οπωροφόρα, κηπευτικά υπαίθρια-θερμοκηπίου, μηδική και καλαμπόκι. Το σημείο 

υδροληψίας είναι στον ποταμό Άραχθο μέσω του Φράγματος Πουρναρίου ΙΙ στη θέση με 

συντεταγμένες (Χ: 241294 Υ: 4339249, ΕΓΣΑ87). Το δίκτυο άρδευσης αποτελείται από χωμάτινους 

αγωγούς. Η ροή του νερού γίνεται λόγω βαρύτητας και κλίσης των καναλιών χωρίς μεσολάβηση 

αντλιοστασίων άρδευσης. 

 

Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου. Ο Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου χωρίζεται  σε: (α) Α΄ Ζώνης (υψηλής) με έκταση 

40.000 στρ. στις Τ.Κ. Καλαμιάς, Χαλκιάδων, Γεωργουσιών, Αγ. Σπυρίδωνα, Καλόβατου, Ράχης, 

Κιρκιζατών,  Πλησιών, Ανέζας, Απόμερου, Μύτικα, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού, Πολύδροσου, Γαβριάς 

και Κωστακιών του Δήμου Αρταίων και στην Δ.Κ. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού και (β) Β΄ Ζώνης 

(χαμηλής) με έκταση 33.500 στρ. στις Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Ράχης και Βίγλας του Δήμου Αρταίων και 

στις Τ.Κ. Νέας Κερασούντας και Πέτρας του Δήμου Ζηρού. Οι καλλιέργειες στην περιοχή 

περιλαμβάνουν εσπεριδοειδή, ακτινίδια, ελαιόδενδρα, οπωροφόρα, κηπευτικά υπαίθρια-θερμοκηπίου, 

μηδική και καλαμπόκι. Τα σημεία υδροληψίας είναι: (α) για την Α’ Ζώνη, στον ποταμό Λούρο μέσω του 

Φράγματος Καμπής στη θέση με συντεταγμένες (Χ: 231433 Υ: 4344251 ΕΓΣΑ87) και (β) για την Β’ Ζώνη, 

στον παραπόταμο Βόσσα του ποταμού Λούρου στη θέση με συντεταγμένες (Χ: 229010 Υ: 4338261, 

ΕΓΣΑ87). Το δίκτυο άρδευσης αποτελείται από ανοικτούς χωμάτινους αγωγούς. Η ροή του νερού 

γίνεται λόγω βαρύτητας και κλίσης των καναλιών χωρίς μεσολάβηση αντλιοστασίων άρδευσης. Στον 

Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου ανήκει η διαχείριση ενός (1) αντλιοστασίου στραγγίσεως στη  θέση Στρογγυλή. 

 

Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης. Ο Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης έχει στη δικαιοδοσία του 28.000 στρ. στις Τ.Κ. Στεφάνης, 

Ηλιοβουνίου, Λούρου, Ωρωπού, Νέας Σινώπης και Νέας Σαμψούντας του Δήμου Πρέβεζας. Οι 

αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή περιλαμβάνουν δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά 

υπαίθρια-θερμοκηπίου, μηδική και καλαμπόκι. Τα σημεία υδροληψίας είναι: (α) στον ποταμό Λούρο 

μέσω του Φράγματος Ηλιοβουνίου στη θέση με συντεταγμένες (Χ: 225438 Υ: 4340056 ΕΓΣΑ87) και (β) 

για τη χαμηλή Ζώνη της Στεφάνης, στην τάφρο αποστράγγισης των πηγών Σκάλας Λούρου στη θέση 
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με συντεταγμένες (Χ: 225438 Υ: 4340056 ΕΓΣΑ87). Το δίκτυο άρδευσης αποτελείται σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου από υπεδάφιους κλειστούς αγωγούς (τσιμεντένιους, μεταλλικούς ή πολυεθυλαινίου). Η 

ροή του νερού γίνεται μέσω  πέντε (5) αντλιοστασίων πίεσης και δύο (2) δεξαμενών. 

 

 Η αρδεύσιμη έκταση χωρίζεται σε πέντε (5) αρδευτικές περιοχές οι οποίες διαχειρίζονται από τους 

αντίστοιχους τρεις (3) Τ.Ο.Ε.Β. σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή: 

Α/Α ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) 

1 ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου Π.Ε. Άρτας 55.000 

2 ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου Π.Ε. Άρτας (Α’  Ζώνη - Υψηλή) 40.000 

3 ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου Π.Ε. Άρτας (Β’ Ζώνη - Χαμηλή) 33.500 

4 ΤΟΕΒ Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας 20.500 

5 ΤΟΕΒ Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας (από πηγές Σκάλας Λούρου) 7.500 

 ΣΥΝΟΛΟ 156.500 

 

Β. Σημεία υδροληψίας 

Υπάρχουν πέντε (5) σημεία υδροληψίας : 

Α/α Σημείο Υδροληψίας Υδατικό Σώμα 
Οργανισμοί 

οφελούμενοι 

Συντεταγμένες 

Χ Υ 

1 Πουρνάρι ΙΙ Ποταμός Άραχθος 
ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας / 

ΤΟΕΒ Αράχθου 
241294 4339249 

2 Φράγμα Καμπής Ποταμός Λούρος 
ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας / 

ΤΟΕΒ Λούρου 
231433 4344251 

3 Φράγμα Αγ.Σπυρίδωνα 

Παραπόταμος Ποταμού 

Λούρου 

(Βόσσα) 

ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας / 

ΤΟΕΒ Λούρου 
229010 4338261 

4 
Θυρόφραγμα 

Ηλιοβουνίου 
Ποταμός Λούρος 

ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας / 

ΤΟΕΒ Λάμαρης 
225438 4340056 

5 
Τάφρος αποστράγγισης 

πηγών Σκάλας Λούρου 

Τάφρος αποστράγγισης 

πηγών Σκάλας Λούρου 

ΓΟΕΒ Πεδ. Άρτας / 

ΤΟΕΒ Λάμαρης 
221349 4340446 

 

 

Γ. Δίκτυο διανομής και αντλιοστάσια 

Το συνολικό δίκτυο διανομής του νερού διακρίνεται σε Α’ τάξης (πρωτεύον) αρδευτικό και 

στραγγιστικό, όπου υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας και , ενώ για το δίκτυο Β’, 

Γ’ και Δ’ τάξης υπεύθυνοι διαχείρισης είναι οι Τ.Ο.Ε.Β. . Η παροχή ύδατος ενισχύεται από πέντε (5) 

αντλιοστάσια άρδευσης και η αποστράγγιση πραγματοποιείται από τέσσερα (4) αντλιοστάσια 

στραγγίσεως. Συνοπτικά τα στοιχεία των αντλιοστασίων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Α/α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

1 Στραγγίσεως Άρτας Βίγλα 989501076-01 
Χ: 230330 

Υ: 4329851 

2 Στραγγίσεως -"- Στρογγυλή 989501072-01 
Χ: 224551 

Υ: 4337696 

3 
Αρδευτικό Α1 – 

Υψηλής Ζώνης 
Πρέβεζας 

Μπαρμπα-Νάκος 

(Στεφάνη) 
989501003-02 

Χ: 223780 

Υ: 4340632 

4 
Αρδευτικό Α1 – 

Χαμηλής Ζώνης 
-"- Σκάλα (Στεφάνη) 989501025-02  

Χ: 221333 

Υ: 4340410 

5 Στραγγίσεως -"- Στεφάνη 989501001-02  
Χ: 221785 

Υ: 4339709 

6 
Αρδευτικό Α2 – 

Υψηλής Ζώνης 
-"- 

Μαραθιές  

(Ν. Ωρωπός) 
989512048-01 

Χ: 219066 

Υ: 4338900 

7 
Αρδευτικό Α2 – 

Χαμηλής Ζώνης 
-"- 

Μάγισσα  

(Ν. Ωρωπός) 
989512023-02 

Χ: 219757 

Υ: 4337689 

8 Στραγγίσεως -"- 
έναντι Jumbo  

(Ν. Ωρωπός) 
989512001-02 

Χ: 219225 

Υ: 4335171 

9 Αρδευτικό Α3  -"- Κοζύλι (Ν. Σινώπη) 989512006-02 
Χ: 217141 

Υ: 4332611 

 

2. ΧΡΗΣΗ 

Η Άδεια Χρήσης Ύδατος ισχύει για αγροτική χρήση, άρδευση με σύστημα τεχνητής βροχής και 

στάγδην άρδευσης, συνολικής καλλιέργειας 55.000 στρ. κτηνοτροφικών  φυτών (καλαμποκιού, 

μηδικής, σόργου κλπ.), 30.000 στρ. εσπεριδοειδών, 10.000 στρ. ακτινιδιάς, 15.000 στρ. κηπευτικών 

(υπαίθρια – θερμοκηπίου), 25.000 στρ. ελαιοδένδρων και 21.500 οπωροφόρων δένδρων από επιφανειακό 

νερό των ποταμών, Αράχθου,Λούρου, παραπόταμου Λούρου (Βόσσα) και τάφρου αποστράγγισης 

πηγών Σκάλας Λούρου, είτε με φυσική ροή, είτε με πίεση μέσω αντλιοστασίων. 

 

3. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί συνολικά από 127.500.000 κ.μ./έτος έως 152.000.000 κ.μ/έτος 

(ελάχιστη και μέγιστη ετήσια ποσότητα). Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1 Μαΐου έως 30 

Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η ελάχιστη και μέγιστη απολήψιμη ποσότητα για κάθε σημείο υδροληψίας 

δίνεται από τον παρακάτω Πίνακα: 

 Σημείο Υδροληψίας 
Ελάχιστη-Μέγιστη ποσότητα 

ύδατος/έτος (σε 106 κυβικά μέτρα) 

Πουρνάρι ΙΙ 55 - 65 

Φράγμα Καμπής 42 – 50 

Φράγμα Αγ.Σπυρίδωνα 25 - 30 

Θυρόφραγμα Ηλιοβουνίου 4 - 5 

Τάφρος αποστράγγισης πηγών Σκάλας Λούρου 1.5 – 2 

Συνολική Ποσότητα Ύδατος 127.5 - 152 
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Στις παραπάνω ποσότητες έχει προστεθεί ποσοστό απωλειών πενήντα τοις εκατό (50%) επί των 

αρδευτικών αναγκών λόγω της ύπαρξης μεγάλου μήκους δικτύου άρδευσης, αποτελούμενο από 

ανοικτούς χωμάτινους αγωγούς, στους Τ.Ο.Ε.Β. Αράχθου και Λούρου. Το δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης 

είναι κλειστό με υπεδάφιους αγωγούς με αποτέλεσμα να έχει ελάχιστες απώλειες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι εκτάσεις δικαιοδοσίας του αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής αρδευόμενης 

έκτασης ενώ χρησιμοποιείται το 5% της ποσότητας άρδευσης.   

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα άδεια όσον αφορά στη χρήση νερού, δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος μετά την έγκριση των 

αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (β’ κύκλος) και όχι πέραν 

της 22/12/2022, αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται πιο πάνω και 

απαγορεύεται η κατά οποιαδήποτε τρόπο αλλαγή ή η τροποποίηση αυτής ή η διάθεση νερού σε 

τρίτους.  

 

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Η παρούσα Άδεια μπορεί να ανανεωθεί μετά από κατάθεση, μέσα σε διάστημα έξι μηνών πριν τη 

λήξη της διάρκειας ισχύος της, φακέλου ανανέωσης στις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες, ο οποίος 

περιλαμβάνει την αίτηση ανανέωσης με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του έργου, δεν έχουν αλλάξει τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της αδειοδότησης 

καθώς και ότι τηρούνται οι όροι της άδειας χρήσης. 

 

6. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

6.1 Η παρούσα Άδεια μπορεί να τροποποιηθεί, πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον 

χρήστη, μετά από σχετική αίτησή του. Για την τροποποίηση της άδειας ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της ΚΥΑ 146896/2014. 

6.2 Η παρούσα Άδεια μπορεί να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από τη Δ/νση Υδάτων 

Ηπείρου πριν από τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στον Ν.3199/2003 και 

στην παρ. 3 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 146896/2014, ή μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή/και 

εφόσον συντρέχουν λόγοι που απαγορεύουν τη λειτουργία της από την ευρύτερη κείμενη νομοθεσία. 

6.3 Για την αγροτική χρήση, ο δικαιούχος δύναται να διαφοροποιεί από έτος σε έτος τη δραστηριότητά 

του (π.χ. διαφορετικό είδος και έκταση καλλιέργειας, είδος ζώων κ.λ.π.), εφόσον δεν υπερβαίνει σε 

απόληψη τη μέγιστη χορηγηθείσα ποσότητα που αναγράφεται στην άδεια χρήσης ύδατος. 

 

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

7.1 Η παρούσα Άδεια αφορά αυστηρά τη χρήση για το έργο για το οποίο χορηγείται και μπορεί να 

τροποποιηθεί μετά από αίτημα του δικαιούχου. 

7.2 Απαγορεύεται η χρήση επιπλέον ποσοτήτων νερού από την κατά μέγιστο χορηγηθείσα ποσότητα, 

μετά από αλλαγή τύπου καλλιεργειών ή επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων, αν προηγουμένως δεν 

έχει τροποποιηθεί η παρούσα Άδεια. 

7.3 Απαγορεύεται η αντικατάσταση των αδειοδοτημένων υδροληψίων χωρίς τροποποίηση της 

παρούσας Άδειας ή την έκδοση νέας Άδειας κατά περίπτωση.  
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8. ΟΡΟΙ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος σημείου υδροληψίας και κάνει χρήση ύδατος 

υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

8.1 Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης ύδατος σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή 

αποφεύγεται κάθε απώλεια ύδατος και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή 

επιφέρει απώλειες ύδατος. 

8.2 Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία και διαχείριση των 

υδάτων. 

8.3 Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άλλων τυχόν εγκρίσεων που 

απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου. 

8.4 Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της απολήψιμης 

ποσότητας και της ποιότητας του ύδατος, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σημείου 

υδροληψίας. 

8.5 Να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις της χορηγηθείσας άδειας. 

8.6 Να εφοδιάζει τον κάτοχο του μέσου μεταφοράς ύδατος για διάθεση σε τρίτους, με α) αντίγραφο της 

Άδειας Χρήσης Ύδατος και β) απλή ενυπόγραφη βεβαίωση για τον προορισμό του μεταφερόμενου ύδατος.  

8.7 Η Άδεια χορηγείται για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών με την προϋπόθεση ότι δεν 

επηρεάζονται οι λοιπές νόμιμες χρήσεις και τα λειτουργούντα έργα γύρω από την υδροληψία. Σε 

διαφορετική περίπτωση η άδεια αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή ανακληθεί. 

8.8 Η χορήγηση της Άδειας δεν καθιστά υπεύθυνη την Αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν ζημίες και 

σχετικές απαιτήσεις τρίτων, κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, ευθύνη που βαρύνει 

εξολοκλήρου τον χρήστη 

8.9 Η Άδεια δεν αναιρεί την ατομική ευθύνη του χρήστη σε περίπτωση συλλογικού δικτύου. 

8.10 Η Άδεια δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο της χρήσης από την υποχρέωση να εφοδιάζεται με άδεια ή 

έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει 

σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις. 

8.11 Ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να ενημερώνει σχετικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, τη Διεύθυνση 

Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, παρέχοντας κάθε 

σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που να αποδεικνύει τη νόμιμη χρήση ύδατος, η οποία ταυτίζεται 

χρονικά με τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. Η χρήση ύδατος είναι νόμιμη και πριν 

την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση που για τη λειτουργία της δραστηριότητας 

απαιτείται έλεγχος καταλληλότητας (ποσοτικός ή ποιοτικός) του ύδατος. 

8.12 Η Άδεια δεν υποκαθιστά ούτε αναιρεί κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων και τις χρήσεις γης, ούτε νομιμοποιεί τη χρήση του 

χώρου από πολεοδομική άποψη. 

8.13 Η Άδεια δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα 

του δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων.  

8.14 Η Άδεια αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων ή 

στη συγκεκριμένη χρήση για το/την οποίο/α εκδίδεται καθώς και στο δικαιούχο αυτού του έργου/ 

χρήσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 146896/2014. 

8.15 Να τηρούνται οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη 

Περιβαλλοντική νομοθεσία. 

8.16 Να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της  ΚΥΑ 135275/2017 ως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. 
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8.17 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του παραρτήματος V της νέας ΚΥΑ θα πρέπει να είναι σε ισχύ ανά 

πάσα στιγμή. Αν ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει σε ισχύ τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά 

το χρόνο διενέργειας ελέγχου (τακτικού ή έκτακτου), εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της 

ΚΥΑ 146896/2014. 

8.18 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ποσότητας του ύδατος και της εν γένει τήρησης των 

όρων της άδειας σε περίπτωση δημόσιων ή δημοτικών δικτύων παροχής υπηρεσιών ύδατος.  

8.19 Σε περίπτωση ομάδας χρηστών, ο εκπρόσωπος της ομάδας είναι υπεύθυνος για τον επιμερισμό 

των ποσοτήτων ύδατος με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μελών της ομάδας. 

8.20 Ο χρήστης να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου ύδατος να 

ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται. 

8.21 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του ύδατος της υδροληψίας ο 

δικαιούχος/χρήστης της υδροληψίας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις καθ' ύλην αρμόδιες Αρχές. 

8.22 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων, όπου 

αυτά απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, να κοινοποιούνται στη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου. 

8.23 Τη διενέργεια των μετρήσεων ή και αναλύσεων για την ποιότητα των υπόγειων υδάτων σύμφωνα 

με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

8.24 Για λόγους εξοικονόμησης ύδατος να αποφεύγεται η άρδευση με συστήματα καταιονισμού 

(μικροεκτοξευτές, τεχνητή βροχή) κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.   

8.25 Εντός αρδευτικών δικτύων ή έργων αναδασμού να τηρούνται τα ακόλουθα: 

8.25.1 Η εφαρμογή του καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υ.Α. με 

αρ.1791/74062/15 (ΦΕΚ 1468 Β/14-07-2015). 

8.25.2 Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε ισχύουν, όσον αφορά στη διαχείριση 

εισροών, κατεργασία του εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών πόρων, 

φυτοπροστασία, και την διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, υπολειμμάτων καλλιεργειών και 

απορριμμάτων, καθώς και λοιπά θέματα αγροτικής πρακτικής. 

8.25.3 Να ακολουθούνται τα όρια ποιότητας του αρδευτικού ύδατος, εφόσον αυτά υπάρχουν. 

8.25.4  Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 3 της ΚΥΑ με αρ ΗΠ50981/2308/11-12-2006 

(ΦΕΚ 1895/Β/29-12-2006)  «Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, 

που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από νιτρορρύπανση γεωργικής 

προέλευσης..» καθώς η περιοχή άρδευσης ανήκει  στην ευπρόσβλητη ζώνη από 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. 

8.26 Να καταγράφεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού  και οι 

σχετικές μετρήσεις να διαβιβάζονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους σε ηλεκτρονική 

μορφή στη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου (dydaton@apdhp-dm.gov.gr).   

 

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ 

9.1 O κάτοχος της παρούσας άδειας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προαναφερομένων όρων. 

9.2 Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας άδειας καθώς και η επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 

και 13 της ΚΥΑ 146896/2014.  

9.3 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας και γενικότερα η μη τήρηση των όρων του Ν.3199/2003 

επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 και τις διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 13 του παραπάνω και του άρθρου 21 του Ν.4014/2011. 

9.4 Σε περίπτωση ομάδας δικαιούχων η επιβολή κυρώσεων επιβαρύνει εξίσου όλα τα μέλη της ομάδας.  
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10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΣΥ 

Μετά τη Διαπιστωτική Πράξη με αρ.721/21-11-2016 επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου 

Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), αποδίδεται  στο σημείο υδροληψίας κωδικός αριθμός εγγραφής  από 

το Ε.Μ.Σ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 145026/2014. 

 

#Κωδικός ΕΜΣΥ  (Φράγμα Πουρνάρι ΙΙ): 0 5 0 0 0 0 3 9 8 0 7 7 7 

#Κωδικός ΕΜΣΥ  (Ηλιοβούνι): 0 5 0 0 0 0 3 0 6 8 6 6 4 

#Κωδικός ΕΜΣΥ  (Φράγμα Καμπής): 0 5 0 0 0 0 0 1 3 1 5 0 3 

#Κωδικός ΕΜΣΥ  (Παραπόταμος Λούρου): 0 5 0 0 0 0 1 3 6 8 0 1 7 

#Κωδικός ΕΜΣΥ  (Τάφρος αποστράγγισης 
πηγών Σκάλας Λούρου): 

0 5 0 0 0 0 6 3 1 6 7 8 9 

 

 

#Ισχύς της Άδειας μέχρι : 22/12/2022 

#Αίτημα Ανανέωσης  από: 22/06/2022 έως  22/12/2022 

 

 Ο Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  

 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδας Άρτας, Περιφερειακή οδός & Βενιζέλου, 47100 - Άρτα 

2. ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, Μαξ. Γραικού 10, 47100 - Άρτα 

3. ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, Καλόβατος, 47100 - Άρτα 

4. ΤΟΕΒ Λάμαρης, Λούρος, 48061 - Λούρος 

5. Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε. Άρτας 

i. Δ/νση Τεχνικών Έργων, (ntalakos@peartas.gov.gr) 

ii. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (avarelis@peartas.gov.gr) 

iii. Τμήμα  Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (g.pappas@php.gov.gr) 

6. Δήμος Αρταίων (maria@arta.gr) 

7. Δήμος Ζηρού (info@dimoszirou.gr) 

8. Δήμος Πρέβεζας (prasino@1485.syzefxis.gov.gr) 

9. ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων 

(gdimop@minagric.gr) 

 

 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Χ.Α. 

2. Γ. Φάκελος Έργου 
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