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ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ-ΝΕΣΟΡΟ 

ΆΔΕΙΕ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΈΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΩΝ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εκδόκθκε θ ΚΤΑ οικ.140424/14-3-2017 (ΦΕΚ 814/Β) θ οποία τροποποιεί 

προθγοφμενεσ ΚΤΑ και ρυκμίηει κζματα αδειϊν χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ των 

υδάτων. 

φμφωνα μ’ αυτιν, όςοι κάνουν χριςθ φδατοσ από γεωτριςεισ, πθγάδια, πθγζσ, ποτάμια, λίμνεσ, 

παράκτια και μεταβατικά φδατα για οποιαδιποτε χριςθ και δεν ζχουν υποβάλλει αίτθςθ για τθν 

ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ χριςθσ, καλοφνται να υποβάλουν φάκελο αδειοδότθςθσ χριςθσ 

φδατοσ. Η αίτθςθ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατατίκεται ςτο Διμο όπου υπάγεται θ 

υδρολθψία. 

Διαδικαςία υποβολήσ εκπρόθεςμων αιτήςεων (πρόςτιμα και παράβολα) 

φμφωνα με τθν παραπάνω ΚΤΑ κακϊσ και τισ τροποποιθκείςεσ, 

 από 14-3-2017 και εφεξισ, θ κατάκεςθ φακζλου για άδεια χριςθσ νεροφ γίνεται χωρίσ να 

ςυνοδεφεται από αίτθςθ καταχϊρθςθσ ςτο Ε.Μ..Τ. (παρ. 3, άρκ. 8 τθσ ΚΤΑ 

145026/2014/ΦΕΚ 31Βϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 υποχρζωςθ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο ΕΜΤ υφίςταται μόνο για τα ανενεργά ςθμεία 

υδρολθψίασ (παρ.3, άρκ. 8 τθσ ΚΤΑ 145026/2014/ΦΕΚ 31 Βϋ) όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

 από 14-3-2017 τα πρόςτιμα διαφοροποιοφνται από 150 € ζωσ και 5.000 € ανάλογα τθν 

περίπτωςθ (ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ ΚΤΑ 146896/2014 όπωσ τροποποιικθκε από τθν 

ΚΤΑ 140424/2017). 

 

Για τισ αιτιςεισ άδειασ χριςθσ νεροφ που κατατίκενται από 14-3-2017 και μετά, για να ξεκινιςει θ 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ, εκτόσ από τθν καταβολι προςτίμου είναι απαραίτθτα και αποδεικτικά 

παλαιότθτασ τθσ υδρολθψίασ (ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ.7 τθσ ΚΤΑ146896/2014, όπωσ 

τροποποιικθκε από τθν ΚΤΑ 140424/2017). Σο πρόςτιμο καταβάλλεται με τθν αιτιολογία 

«Εκπρόκεςμθ Αίτθςθ ΕΜΤ» μόνο για ανενεργά ςθμεία υδρολθψίασ ι «Εκπρόκεςμθ Αίτθςθ 

Χριςθσ Νεροφ» ι «Εκπρόκεςμεσ Αιτιςεισ ΕΜΤ και Χριςθσ Νεροφ»: 

 είτε ςτθ Δθμόςια Οικονομικι Εφορία ( Δ.Ο.Τ.), ςτον Κωδικό Αρικμό Εςόδων (ΚΑΕ) 3517, 

 είτε μζςω τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο λογαριαςμό IBAN GR 96 0100 0240 0000 0000 

0266338, που τθρεί το Πράςινο Σαμείο. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτο Διμο που ανικει θ υδρολθψία τα παραςτατικά 

εξόφλθςθσ των αντίςτοιχων παραβόλων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να 

ενθμερϊνεςτε και από το αρμόδιο τμιμα του Διμου. Επιπλζον, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

Διμου Μονεμβαςίασ (www.pylos-nestor.gr) είναι διακζςιμα όλα τα απαραίτθτα ζντυπα ςχετικά με 

τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ ζργου κακϊσ και αδειοδότθςθσ υδρολθψιϊν. 


