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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ 
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ΠΑΤΡΑ  5 - 7 - 2016 
 
Αρ.  Πρωτ.  92239/4467 
 
Σχετ.: 86265/4317/2016 
 

Ταχ. ∆/νση  : Αθηνών 105, Ρίο Πατρών  Προς Όπως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ. Κώδ. : 26500   
Πληροφ. : Γρ. Προϊσταµένου   
Τηλέφ. : 2610-335.669, 338.735   
FAX : 2610-338.735   
Email : ydat@apd-depin.gov.gr   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο ∆ήµο Σικυωνίων, 
για το έργο: «Ενίσχυση υδροδότησης του ∆ήµου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας»  

 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΠΕΛ/ΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Το Π∆ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. 
Ελλάδας και Ιονίου» 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) περί : «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού. 

4. Την υπ’ αριθµ. ΓΓ 15649/1522 (ΦΕΚ 491/Β/31-3-2011) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. 
Ελλάδας και Ιονίου περί «Μεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής στους Προϊσταµένους Γενικής ∆/νσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου» 

5. Τον Ν. 3704/1957 (ΦΕΚ 98/Α/4-6-1957) περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της υπ΄αριθµ. 158/1.2.56 Πράξεως 
του Υπουργικού Συµβουλίου περί «Συστάσεως του Α.Ο.Σ.Α.Κ» 

6. Το Νόµο 1739/87 (ΦΕΚ Α 201) «∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Το Νόµο 1650/10-10-1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16-10-1986) “ Για την προστασία του περιβάλλοντος”  όπως ισχύει. 
8. Το Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) περί: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περ/ντος» 

9. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) περί «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)»  

10. Το Νόµο 3199/2003 (ΦΕΚ Α 280  9-12-03) «Προστασία και ∆ιαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθµ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10) Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων όπως διορθώθηκε µε το 
ΦΕΚ 1572/Β/28-9-10. 

12. Την µε αρ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-13) Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί «Έγκριση των 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Αττικής, 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελ/σου, Ανατολικής Πελ/σου, και ∆υτ. Πελ/σου». 

13. Την Κ.Υ.Α. µε αρ.43504/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1784 20-12-2005) “ Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης 
έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών”, όπως ίσχυε. 

14.  Την ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β/14-1-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σηµείων 
Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήµατα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. To 
γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήµερα η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΕΚΑ του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
145026/2014 
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15. Την Κ.Υ.Α. µε αρ. 146896/2014 (ΦΕΚ  2878/Β’/27-10-14) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3142/Β/21-11-2014, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την µε αρ. 100089/23-1-2015 (Α∆Α: 69ΚΚ0-Ζ6Τ) Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. 

17. Την µε αρ. πρωτ. 498/6-5-2010 Απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Πελ/σου περί «Χορήγηση άδειας χρήσης 

νερού στη ∆ΕΥΑ Κορίνθου, από τις πηγές ∆ρίζας του Τ∆ Στυµφαλίας του Ν. Κορινθίας» 

18. Την µε αρ. οικ. 100927/10-2-2016 Απόφαση Γενικής ∆ιευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ περί 

«Ανανέωση και τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 129772/8.6.2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων του έργου: 

«Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυµφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τµήµα Γαλατά – Στυµφαλία και 

περιοχή Στυµφαλίας) Νοµού Κορίνθου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ. αρ. οικ. 122853/8.3.2010 ΚΥΑ»    

19. Την µε αρ. πρωτ. 12988/407/24-2-2014 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & 

Ιονίου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ενίσχυση Υδροδότησης (υδροµάστευση των πηγών 

∆ρίζας, γεώτρηση Κεφαλαρίου, δεξαµενές αποθήκευσης νερού, αγωγοί) του ∆ήµου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας. 

διάρκειας ισχύος 10 ετών.  

20. Το µε αρ. πρωτ. 233/31-3-2014 έγγραφο του ΑΟΣΑΚ (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 41812/1610/1-4-2014) µε 

συν/νη την µε αρ. 2/28-3-14 απόφαση - επαναγνωµοδότηση του ∆Σ του Οργανισµού, στην οποία ο Οργανισµός δεν 

εγκρίνει τη χορήγηση ποσοτήτων του αρδευτικού νερού για το σχεδιασµό του έργου του θέµατος. 

21. Την µε αρ. πρωτ. 46504/1743/10-4-2014 (Α∆Α: ΒΙΗ2ΟΡ1Φ-6ΨΟ) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού µε υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, 

στο ∆ήµο Σικυωνίων για υδρευτική χρήση, από γεώτρηση, στη θέση «Λάζος – Σκάλες» της Τ.Κ. Κεφαλαρίου, ∆.Ε. 

Στυµφαλίας του ∆ήµου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας» 

22. Την µε αρ. πρωτ. 47886/1838/14-4-2014 (Α∆Α: ΒΙΗΜΟΡ1Φ-9ΝΡ) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο ∆ήµο 

Σικυωνίων για το έργο: Ενίσχυση υδροδότησης του ∆ήµου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας», διάρκειας ισχύος 12 µηνών 

από την έκδοσή της, και το σύνολο των στοιχείων του φακέλου βάση των οποίων χορηγήθηκε η άδεια. 

23. Το µε αρ. πρωτ. 8957/17-6-2016 έγγραφο του ∆ήµου Σικυωνίων (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 86265/4317/2016) 

µε το οποίο αιτείται την επανέκδοση της σχετ. (22) Άδειας Εκτέλεσης έργου, καθότι: (α) το έργο δεν υλοποιήθηκε, 

αν και αρχικώς είχε ενταχθεί στο Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», ωστόσο δεν εγγράφηκε 

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και δεν κατέστη δυνατή η δηµοπράτησή του και (β) ο ∆ήµος προτίθεται να 

το εντάξει για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 

24. Την εκ νέου µε ηµερ. 17/6/2016 αίτηση – δήλωση του Παραρτήµατος  IV της ΚΥΑ 146896/2014, 
υπογεγραµµένη από το ∆ήµαρχο Σικυωνίων κ. Σταµατόπουλο Σπυρίδωνα. 

25. Την Υ∆ του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου, Αντιδήµαρχου ∆ήµου Σικυωνίων, ως 

ασκών καθήκοντα ∆ηµάρχου (σύµφωνα µε την 325/31-12-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου Σικυωνίων µε Α∆Α: 

6496Ω1Θ-Ε7Π) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή ως προς τα στοιχεία του φακέλου του 

έργου που είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία µας για την έκδοση της σχετ. (22).   

26. Το θεωρηµένο από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσίων & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σικυωνίων, χρονοδιάγραµµα της 

εγκεκριµένης µελέτης του έργου, ως προς την συνολική διάρκεια του έργου. 

27. Την υδρογεωλογική έκθεση της γεωλόγου Αικατερίνης Λιονή, θεωρηµένη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σικυωνίων. 

28. Την υδραυλική µελέτη του έργου, θεωρηµένη από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων. 

29. Την υπ. αριθµ. πρωτ. Φ6Β/02988/29-4-2013 γνωµοδότηση της ΛΖ’ Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. 

Αρχαιοτήτων/Αρχαία Κόρινθος.  

30. Την υπ.αρ. πρωτ. 1428/26-2-2013 γνωµοδότηση της 25η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

31. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ37/77498/37930/5331/2662/17-7-2013 Απόφαση Έγκρισης 

της ΜΠΕ του έργου της ∆/νσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων/Γεν. ∆/νση Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

32. Το µε αρ. πρωτ. 1560/21-3-2013 έγγραφο του ∆ασαρχείου Κορίνθου και το µε αρ. πρωτ. 771/28-3-2013 έγγραφο 
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της ∆/νσης ∆ασών Κορινθίας. 

33. Το µε αρ. πρωτ. 1204/16-6-2016 έγγραφο της ∆ΕΥΑ Κορίνθου στο οποίο αναφέρεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η  µε 

αρ. 11/108/9-12-2013 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κορίνθου µε θετική γνωµοδότηση για την κατασκευή του 

έργου του θέµατος. 

34. Τα υποβληθέντα αιτήµατα στην υπηρεσία µας από τη ∆ΕΥΑ Σικυωνίων για τις υφιστάµενες υδρευτικές 

υδροληψίες. 

35. Το σχηµατισθέντα φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών/στοιχείων για το έργο. 
 
         καθώς και τα κάτωθι ειδικότερα στοιχεία: 

36. Το έργο του θέµατος αποτελεί συµπληρωµατικό µέτρο µε κωδικό GR0200190 του εγκεκριµένου Σχεδίου 

∆ιαχείρισης (σχετικό 12) των λεκανών απορροής ποταµών του υδατικού διαµερίσµατος Βόρειας Πελ/σου (02), η 

εφαρµογή του  οποίου κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων για το 

ΥΥΣ «Κορίνθου – Κιάτου» το οποίο έχει χαρακτηριστεί σε «κακή» κατάσταση.  

37. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3199/2003 (σχετικό 10) όπου αναφέρεται: «Η χρήση για ύδρευση έχει 

προτεραιότητα , ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, έναντι κάθε άλλης χρήσης» 

38.  Την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003 (σχετικό 10) όπου αναφέρεται: «Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο 

µπορεί να χρησιµοποιεί νερό ή να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ικανοποίηση των πραγµατικών 

αναγκών του» 

39. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν µειώνεται το αρδευτικό νερό από τις πηγές ∆ρίζας, που διαχειρίζεται 

ο ΑΟΣΑΚ για την κάλυψη των αρδευτικών του αναγκών, κατά την αρδευτική περίοδο από 16 Μαρτίου έως 30 

Οκτωβρίου. 

40. Η εκτίµηση της υπηρεσίας µας ότι η µείωση κατά την χειµερινή περίοδο, από 1 Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου, της 

ποσότητας ύδατος από τις πηγές ∆ρίζας κατά 83,3 lt/sec που θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση της 

υδροδότησης της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου Σικυωνίων, δεν θα επιφέρει πρόβληµα στα µέσα και υγρά 

υδρολογικά έτη, στον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής από Κιάτο µέχρι Κόρινθο τον οποίο 

πραγµατοποιεί ο ΑΟΣΑΚ σύµφωνα µε το σχετικό (20) έγγραφό του, δεδοµένων: (α) της µεγάλης παροχής των 

πηγών τους µήνες αυτούς σύµφωνα µε τα στοιχεία της υδρογεωλογικής έκθεσης του έργου (σχετικό 27) (β) του 

γεγονότος ότι οι πηγές ∆ρίζας δεν αποτελούν την µοναδική πηγή εισροής υδάτων στη συνολική έκταση του 

αρδευτικού έργου που διαχειρίζεται ο ΑΟΣΑΚ. Μία από τις άλλες κύριες εισροές αποτελεί  ο Ασωπός ποταµός µε 

ετήσια φυσική απορροή 79,35 εκ.m3/χρόνο ή 2.516 lt/sec, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης.  

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
Την επανέκδοση της σχετ. (22) Άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο ∆ήµο 
Σικυωνίων, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον ∆ήµαρχο κ. Σταµατόπουλο Σπυρίδωνα, για το έργο 
«Ενίσχυση υδροδότησης του ∆ήµου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας», η οποία χορηγείται ως κάτωθι: 
 
Έργο: Ενίσχυση υδροδότησης του ∆ήµου Σικυωνίων 
∆ιοικητικά στοιχεία: 
Περιφερειακή Ενότητα: Κορινθίας  ∆ήµος: Σικυωνίων 
∆ηµοτική Ενότητα: ∆.Ε. Στυµφαλίας 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα:  Στυµφαλίας, Κεφαλαρίου 
Υδατικά - Γεωχωρικά στοιχεία: 
Υδατικό διαµέρισµα: Βόρειας Πελ/σου (02) 
Λεκάνη απορροής:  Ρεµάτων Βόρειας Πελ/σου  GR27 
Όνοµα Υδατ.Συστήµατος / Κωδικός Υ.Σ.: Σύστηµα Ζήρειας GR0200220 
Κωδικός ΕΜΣΥ: -- 

∆ικαιούχοι / µέγεθος µονάδας:  
Ονοµατεπώνυµο χρηστών: ∆ΕΥΑ Σικυωνίων 
Χρήση: Ύδρευση 
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ΙΣΧΥΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :    22 µήνες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της 
εγκεκριµένης µελέτης κατασκευής του έργου – ήτοι έως 5/5/2018 

1. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου: 

1.1 Υδροληψία  

Από τις πηγές ∆ρίζας (Χ=364645,0 Υ=4192082,6 Ζ=626µ) χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο έργο - φρεάτιο 

υδροληψίας, που κατασκευάστηκε για την υδροδότηση της Κορίνθου (σχετικό 17), στη θέση µε 

συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ως εξής Χ=364641,1 Υ=4192076,6 Ζ=625µ. 

1.2 Υπόγειος Αγωγός µεταφοράς νερού από σωλήνες PE100, DN315,PN10, συνολικού µήκους 280µ., ο 

οποίος θα οδεύει παράλληλα του υφιστάµενου αγωγού υδροληψίας Κορίνθου, µε αρχή και τέλος σε 

συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 ως εξής: Αρχή (φρεάτιο υφιστάµενου έργου υδροληψίας): Χ=364641,1 

Υ=4192076,6 Ζ=625µ. Τέλος (νέο αντλιοστάσιο ∆. Σικυωνίων): Χ=364497,7 Υ=4191847,3  Ζ=609µ. Η 

όδευση του αγωγού να γίνει όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 2.1 «Γενική ∆ιάταξη Έργων» , κλ. 1:5.000, 

θεωρηµένο από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σικυωνίων. 

1.3. Νέο αντλιοστάσιο «∆ρίζας» του ∆. Σικυωνίων, µέγιστης δυναµικότητας 300 κ.µ./ώρα, στη θέση  

παραπλεύρως του αντλιοστασίου υδροδότησης της Κορίνθου, σε θέση µε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 ως εξής:   

Χ=364497,7 Υ=4191847,3  Ζ=609µ. 

1.4  Υπόγειος Καταθλιπτικός αγωγός, συνολικού µήκους 10.225µ, µε όδευση και χαρακτηριστικά ως εξής: 

Ο∆ΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΡΧΗ  ΤΕΛΟΣ 
ΜΗΚΟΣ 

(µ) 
ΑΓΩΓΟΣ 

Νέο αντλιοστάσιο 
«∆ρίζας» 

      Νέο Αντλιοστάσιο    
Κεφαλαρίου 

Χ 364497,7 Χ 370354,4 

PE100, DN400,PN16  
για τα πρώτα  3.850µ.  

Υ 4191847,3   Υ 4197318,4 
Ζ 609µ. Ζ 675µ 

10.225 
  
   PE100, DN400,PN10  

για τα υπόλοιπα 6.375 µ. 

Η χάραξη της διαδροµής του αγωγού να γίνει όπως αποτυπώνεται στα σχέδια 2.1 και 2.2 «Γενική ∆ιάταξη 

Έργων» , κλ. 1:5.000, θεωρηµένα από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων. 

1.5 Υπόγειος καταθλιπτικός αγωγός αντλιοστασίου της γεώτρησης Κεφαλαρίου (σχετ.21), από σωλήνες 

PE100, DN160, PN10, συνολικού µήκους 220,0µ. ο οποίος θα συµβάλλει στον καταθλιπτικό αγωγό του 

αντλιοστασίου ∆ρίζας στο ύψος ΧΘ8+482,35. 

1.6 Νέο Αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου, δυναµικότητας 300 κ.µ/ώρα, στην περιοχή της συµβολής της 

επαρχιακής οδού Κιάτου – Γκούρας µε την οδό για Κεφαλάρι και το δρόµο για Μύλο, σε θέση µε 

συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ως εξής: Χ=370354,4 Υ=4197318,4 και Ζ=675µ., σε 

κοινόχρηστο χώρο εκτάσεως 637,60 τ.µ. όπως αυτός αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, κλ 1:500, 

θεωρηµένο από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σικυωνίων.  

1.7 ∆εξαµενή εξισορρόπησης, χωρητικότητας 50 κ.µ. ανάντη του αντλιοστασίου Κεφαλαρίου, σε θέση µε 

συντεταγµένες σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 ως εξής: Χ=370360,8 Υ=4197310,8 και Ζ=675µ., 

1.8 Υπόγειος Καταθλιπτικός αγωγός, συνολικού µήκους 12.270µ, µε όδευση και χαρακτηριστικά ως εξής: 

Ο∆ΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΡΧΗ  ΤΕΛΟΣ 
ΜΗΚΟΣ 

(µ) 
ΑΓΩΓΟΣ 
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Νέο αντλιοστάσιο 
«Κεφαλαρίου» 

  Υφιστάµενη 
δεξαµενή ύδρευσης  

Χούνη  
Χ 370354,4 Χ 377584,9 

PE100, DN400,PN16  
για τα πρώτα  8.497µ.  

Υ 4197318,4 Υ 4203873,8 
Ζ 675µ Ζ 872 

12.270 
  
  

 PE100, DN400,PN10  
για τα υπόλοιπα 3.773 µ. 

Η χάραξη της διαδροµής του αγωγού να γίνει όπως αποτυπώνεται στα σχέδια 2.3, 2.4, 2.5 «Γενική ∆ιάταξη 

Έργων» , κλ. 1:5.000, θεωρηµένα από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων. 

2. Είδος και µέγεθος µονάδας-εκµετάλλευσης:  

Τα υδρευτικά έργα θα κατασκευαστoύν για την ενίσχυση του συστήµατος υδροδότησης της παραλιακής 

ζώνης του ∆ήµου Σικυωνίων, από τα υδροληπτικά έργα: (α) την υφιστάµενη γεώτρηση στη θέση «Λάζος 

– Σκάλες» της Τ.Κ. Κεφαλαρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετ. (21) άδεια χρήσης νερού, και (β) 

από τις πηγές ∆ρίζας, κατά την περίοδο από 1 Νοεµβρίου έως 15 Μαρτίου.  Η χορηγούµενη ποσότητα 

ύδατος από τις πηγές, η παροχή ύδατος, και άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις, απαιτήσεις και οι τελικοί όροι 

για τη χρήση του νερού θα καθοριστούν στην άδεια χρήσης νερού.  

3. Η παρούσα άδεια αφορά αυστηρά µόνο το φορέα, το συγκεκριµένο έργο και τη χρήση που 

χορηγείται. 

4. Η προθεσµία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε συµφωνία µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

εργασιών του έργου για 22 µήνες (έως 5/5/2018). Πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας είναι δυνατό 

να δοθεί παράταση, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του δικαιούχου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει 

την αρχική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. (1γ) του άρθρου 6 της 

ΚΥΑ 146896/2014. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεδοµένου ότι για τη λειτουργία του συνολικού έργου θα απαιτηθεί 

και χρήση νερού από τις πηγές ∆ρίζας, ο δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει στην έκδοση άδειας 

χρήσης νερού προσκοµίζοντας στην αρµόδια Υπηρεσία όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε 

τη  ΚΥΑ µε αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ Β 2878/27-10-2014) καθώς και όσα από τα δικαιολογητικά 

έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργου και έχουν τροποποιηθεί, και επιπλέον: 

- ∆ήλωση της υπηρεσίας επίβλεψης του έργου  ότι ολοκληρώθηκε το έργο.  

- Τεχνική περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου. 

- Όσα από τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργου και έχουν 

τροποποιηθεί. 

6. Σηµειώνεται ότι η χρήση νερού από το έργο στο σύνολό του, χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια χρήσης 

νερού, είναι παράνοµη και επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τον Ν.3199/03, όπως αυτός ισχύει. 

7. Η παρούσα άδεια είναι δυνατόν 

I. Να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της για λόγους που αφορούν τον δικαιούχο, µετά από νέα σχετική 

του αίτηση. Για την τροποποίηση της παρούσας άδειας ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 3199/03 σε 

συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ µε αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ Β 2878/27-10-2014). 
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II. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της εφόσον συντρέχουν 

οι λόγοι που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3199/2003 ή και στις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθ. οικ. 

146896/2014 (ΦΕΚ ΄Β 2878/27-10-2014). 

III.  Εάν για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί/ακυρωθεί η σχετική (19) ΑΕΠΟ του έργου, η παρούσα 

άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια.  

 
8. Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. 

Ο κάτοχος της παρούσας υποχρεούται:  

I. Να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις της χορηγηθείσας άδειας και να παρέχει οποιαδήποτε 

διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και άλλα 

στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό. 

II. Κατά την κατασκευή του έργου να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην 

προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις και στη διάθεση αποβλήτων. 

III.  Πριν την κατασκευή του έργου ο κάτοχος της παρούσας θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί µε όλες τις 

απαιτούµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες/εγκρίσεις.  

IV. Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις µεταφοράς του νερού (αγωγούς διανοµής νερού, αντλιοστάσια, 

δεξαµενές κλπ) σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαµβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να 

επιδιορθώνει αµέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. 

V. Να υπάρξει πρόνοια, µε τη λήψη κατάλληλων τεχνικών προστατευτικών µέτρων, για την προστασία 

του δικτύου. 

VI. Από το έργο να µην θιγεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο άλλο υφιστάµενο σύστηµα υδροδότησης ή άλλα  

υφιστάµενα έργα υποδοµής. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής να 

γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 

του.    

VII.  Από την κατασκευή των δικτύων και του έργου συνολικά να µην προκληθεί οποιαδήποτε µεταβολή 

σε ότι αφορά τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της ευρύτερης περιοχής.  

VIII.  Να µέριµνα για την περίφραξη και σήµανση του χώρου του εργοταξίου και των µηχανηµάτων και να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την κατασκευή του έργου. 

IX.  Το έργο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τυχόν ειδικούς περιορισµούς, που έχουν τεθεί στην 

περιοχή εγκατάστασης ή µε ειδικές διατάξεις που ενδεχοµένως θέτουν όρους ή/και περιορισµούς ως 

προς την κατασκευή ή/και τη λειτουργία του. 

X. Να γνωστοποιήσει άµεσα στη αδειοδοτούσα αρχή περιστατικά έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 της ΚΥΑ µε αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ ΄Β 2878/27-10-2014). 

XI. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από το χώρο επέµβασης. 

XII.  Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να επιβλέπεται από κατάλληλης ειδικότητας επιστήµονα που θα 

µεριµνήσει για την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αναγράφονται στις 

εγκεκριµένες µελέτες και να είναι σύµφωνες µε τους κανόνες της τέχνης και την επιστήµης. 
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XIII.  Με το πέρας των εργασιών οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση Υδάτων έκθεση 

ολοκλήρωσης−αποπεράτωσης των εργασιών. Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του έργου και τα λοιπά στοιχεία/δικαιολογητικά, που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 

της ΚΥΑ 146896/2014, τα οποία θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του υδρογεωλογικού 

καθεστώτος της περιοχής και στον ακριβή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του έργου. Με βάση 

τα στοιχεία αυτά, και λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες, αλλά και τις άλλες χρήσεις 

νερού, θα καθορισθεί από την υπηρεσία µας κατά την έκδοση της άδειας χρήσης νερού, η απολήψιµη 

ποσότητα νερού. 

XIV.  Οι αναγκαίες παρεµβάσεις να γίνουν µε ήπιες παρεµβάσεις και στον ελάχιστο απαιτούµενο χώρο. Η 

αποψίλωση τυχόν βλάστησης να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό και αποκλειστικά για τις ανάγκες 

κατασκευής του έργου, σύµφωνα πάντα και µε τους όρους των αρµόδιων δασικών υπηρεσιών. 

XV. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά 

προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του έργου, λαµβάνοντας κάθε 

δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους 

της περιοχής. Στην περίπτωση περίσσειας προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν κατά την 

κατασκευή των έργων να τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία για την απόρριψη υλικών.  

XVI.  Καµία απόθεση έστω και προσωρινή, καθώς και καµία διάθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 

δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε κοίτες υδατορεµµάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε 

αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από τις περιπτώσεις έργου που υλοποιείται εντός των ως άνω χώρων 

και τα εν λόγω υλικά αποτίθενται προσωρινά στην άµεση γειτονία του µετώπου εργασιών του. Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου του 

εργοταξίου και όλων των θέσεων οι οποίες θα έχουν αλλοιωθεί από τις διάφορες δραστηριότητες. 

XVII.  Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή το έδαφος στερεών ή 

υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. 

XVIII.  Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νοµίµως 

λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών ή από το ίδιο το έργο. 

XIX.  Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του 

κινδύνου µετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείµενες περιοχές. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται 

πλησίον δάσους ή δασικών εκτάσεων και επί πλέον περιλαµβάνει αντλητικό συγκρότηµα, ο 

σχεδιασµός του πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του για ανεφοδιασµό οχηµάτων 

πυρόσβεσης. Όταν οι εργασίες εκτελούνται κατά την αντιπυρική περίοδο, θα πρέπει να ενηµερώνεται 

γραπτώς από τους ενδιαφερόµενους η αρµόδια ∆ασική Αρχή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

XX. Τα µηχανήµατα και οι διατάξεις που θα χρησιµοποιηθούν να φέρουν όλες τις απαραίτητες από τη 

νοµοθεσία αδειοδοτήσεις.  

XXI.  Σε σηµεία διασταύρωσης αγωγών µε υδατορέµατα ή όδευσης αυτών εντός της ευρείας κοίτης τους θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται µείωση της παροχετευτικότητάς τους έναντι της 

υφιστάµενης κατάστασης.  
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XXII.  Μετά την κατασκευή του έργου να ελεγχθεί το συνολικό δίκτυο παροχής νερού για ανθρώπινη 

κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην ισχύουσα υγειονοµική διάταξη  ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως 

τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007), και όπως ισχύει. 

XXIII.  Να τοποθετήσει υδροµετρικό εξοπλισµό στην έξοδο του καταθλιπτικού αγωγού από το νέο 

αντλιοστάσιο ∆ρίζας του ∆ήµου Σικυωνίων, για τον έλεγχο και τη καταγραφή της 

χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού, και να ενηµερώσει την υπηρεσία µας για την έναρξη 

λειτουργίας του µετρητικού εξοπλισµού. 

XXIV.  Μετά την κατασκευή του έργου και πριν τη χρήση νερού να τοποθετήσει κατάλληλο µετρητικό 

εξοπλισµό – αυτογραφικό κατά προτίµηση, για την µέτρηση της εναποµένουσας παροχής των 

πηγών ∆ρίζας, στην θέση υπάρχουσας γέφυρας στην αρχή του Βοχαϊκού αύλακα, όπως αυτή ορίζεται 

ακριβώς στις σχετικές άδειες για την ∆ΕΥΑ Κορίνθου.   

XXV.  Να τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής (19) Απόφασης Έγκρισης Περ/κών 

Όρων του έργου.   

XXVI.  Να τηρήσει τους όρους που τίθενται από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση προκύπτει από την λοιπή νοµοθεσία για το έργο. 

XXVII.  Λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του ύδατος θα τεθούν στην άδεια χρήσης νερού. 

9. Η παρούσα άδεια : 

I.  ∆εν απαλλάσσει το δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άδεια ή έγκριση ή 

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

υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις 

II. Αφορά µόνο την εκτέλεση του έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων και δεν υποκαθιστά ούτε 

αναιρεί διατάξεις περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης, κ.λ.π. ούτε νοµιµοποιεί την χρήση του χώρου 

από πολεοδοµική ή άλλη άποψη, 

III.  ∆εν συνιστά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, δεν θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα του δηµοσίου ή 

τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εµπράγµατων δικαιωµάτων, ενώ η υπηρεσία δε 

φέρει ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης τρίτων από πλευράς ιδιοκτησίας, 

IV. ∆εν καθιστά υπεύθυνη την αδειοδοτούσα αρχή για τυχόν ζηµιές και σχετικές απαιτήσεις τρίτων, κατά τη 

κατασκευή του έργου ή τη λειτουργία της δραστηριότητας, ευθύνη η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

αντίστοιχο φορέα. 

V. Η παρούσα άδεια εκδίδεται µε την προϋπόθεση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, σύµφωνα µε 

την αίτηση – δήλωση της 15́ σχετικής, υπογεγραµµένη από το ∆ήµαρχο Σικυωνίων. Σε διαφορετική 

περίπτωση η υπηρεσία µας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος επιβολής κυρώσεων ή τυχόν ανάκλησης 

αυτής.  

 
10. Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρµογής και κανόνων. 
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I. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των προαναφερόµενων όρων. 

II. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται αρµοδίως, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 12 & 13 της ΚΥΑ µε αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ ΄Β 2878/27-

10-2014)  και στο άρθρο13 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/09.12.2003), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

III.  Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι για την τήρηση όρων που αφορούν στις απαιτήσεις της εν γένει 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας διενεργούνται σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του άρθρο 20 του 

Ν.4014/2011 όπως ισχύει. 

IV. Ο κάτοχος της παρούσας, για την απόδειξη του έννοµου συµφέροντος, υποχρεούται να προσκοµίσει 

στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον του ζητηθούν, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του παραρτήµατος V της  

Κ.Υ.Α. µε αρ.146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014). 

                                                                                             
                                                                                             Ε.Γ.Γ.                                                        

                                                                                                  Ο Γενικός ∆/ντής  
                                                                                            Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

                                                                                              της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
                                                                                               Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου 

 
 

                                                                                                     ∆ιονύσιος Παναγιωτόπουλος                
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ήµος Σικυωνίων       
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας 
Γ. Γεννηµατά 2, Κιάτο Κορινθίας 
    

 Εσωτερική ∆ιανοµή: 
  1. Φ. 16.2 
  2 Φάκελος έργου 
   

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & 

Ιονίου  
∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/σου 
Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού 
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 
Τρίπολη, Τ.Κ. 22100    

  2.Α.Ο.Σ.Α.Κ. 
Περιάνδρου 40, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος 
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