
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ   

ΓΖΜΟ  ΔΛΑΟΝΑ 

 

Α π ό ζ π α ζ κ α  

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκφ 8/2017  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Διαζζφλαο. 

 

Αξηζκ. Απόθαζεο 154/2017 

                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

            «Έγθξηζε λένπ Καλνληζκνύ Άξδεπζεο». 

 

ηελ Διαζζφλα ζήκεξα ηελ 21
ε
 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 19:00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

Διαζζφλαο, κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζκφ 11853/16-6-2017 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006.  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 

ζαξάληα  ελφο (41) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηξηάληα (30): 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

1. Αβξαλάο Γεκήηξηνο 1. Αλησλίνπ Γεκήηξηνο 

2. Βαθξάηζαο Νηθφιανο 2. Βαξλάο Βαζίιεηνο 

3. Γάηζαο Νηθφιανο 3. Γξαγαηζίθεο Ησάλλεο 

4. Γεξνθσθάο Αζαλάζηνο 4. Έμαξρνο Γεκήηξηνο 

5. Γηαλλνχιαο Γεψξγηνο 5. Κσηνχθαο Ζιίαο 

6. Γθαηδηνχξαο Αλαζηάζηνο 6. Μάληδνπ Διέλε 

7. Γθέθαο Ησάλλεο 7. Παιενγηάλλεο Νηθφιανο 

8. Γθνπλφο Γεκήηξηνο 8. Πξνβίδα-Υαξίηνπ Υξπζνχια 

9. Γθνπηδνπξέιαο Νηθφιανο 9. απνπλάο Ησάλλεο 

10. Ηγγιέδνο Κσλ/λνο 10. δάλεο Γεψξγηνο 

11. Καιηαθνχδαο Αζαλάζηνο 11. ηνχπαο Αζηέξηνο 

12. Καξαγηάλλεο Κσλζηαληίλνο  

13. Καξαγθφγθνο Φψηηνο  

14. Καξθαβαλίδνπ – θξέηα Δπθξνζχλε  

15. Καηζαβφο Υαξίζηνο  

16. Λέθθαο Γεκήηξηνο  

17. Μνπιηζηάο Βαζίιεηνο  

18. Μπαινχθαο Γηνλχζηνο  

19. Μπίζκπαο Αληψληνο  

20. Νάλνο Ησάλλεο  

21. Παλαγηψηνπ Δπάγγεινο  

22. Παπαεπζπκίνπ Γεψξγηνο  

23. Παζρφπνπινο Γεψξγηνο  

24. εξεηίδεο Αλέζηεο  

25. πλάπαινο Ησάλλεο  

26. Σδηνπκαθιήο Ηππνθξάηεο  

27. Σζηαληέ Αιεμάλδξα  

28. Σζνπθαξέιαο Νηθφιανο  

29. Υαιθίδεο Ησάλλεο  

30. Φσκηάδεο Δπζηάζηνο  
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Καηά ηε ζπδήηεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο θιήζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαη 

παξεπξέζεθαλ νη παξαθάησ Πξφεδξνη Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ: 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

Βεξδηθνχζηα  

Διαζζφλα Υαηδεβαζίιε-Βαιηψηε Αζπαζία 

Κξαλέα  

Ληβάδη  

Σζαξηηζάλε  

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

Άδσξνο  

Άθξε Πιάηαλνο Γεψξγηνο 

Ακνχξη  

Βαιαλίδα  

Βιαρνγηάλλη  

Γαιαλφβξπζε  

Γεξάλεηα Αιεμίνπ Κσλζηαληίλνο 

Γηαλλσηά  Υαηδήο Λάδαξνο 

Γνιίρε  

Γνκέληθν  

Γξπκφο  

Δπαγγειηζκφο  

Καιιηζέα  

Καξπά αθθειαξίδεο Γεψξγηνο 

Κεθαιφβξπζν  

Κνθθηλφγε  

Κνθθηλνπειφο  

Κξπφβξπζε  

Λνπηξφ  

Λφθνο  

Λπθνχδη Πεξηζηέξεο Δπάγγεινο 

Μαγνχια  

Μεγ.Διεπζεξνρψξη  

Μεζνρψξη  

Μειέα Παλαγηψηνπ Παλαγηψηεο 

Οιπκπηάδα  

Παιαηφθαζηξν  

Πξαηηψξη   

Πχζην   

αξαληάπνξν  

ηεθαλφβνπλν  

πθακηλέα Μσξατηεο Κσλζηαληίλνο 

πθέα  

Σζαπνπξληά  

Φιάκπνπξν  

 

Με ηελ παξνπζία ηνπ αλαπιεξσηή Γεκάξρνπ θ. Γηνλπζίνπ Μπαινχθα. 

 

Ο Πξφεδξνο  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εηζεγνχκελνο ην 15
ν
 ζέκα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αλαπιεξσηή Γήκαξρν θ. Γηνλχζην 

Μπαινχθα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. 
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Ο θ. Μπαινχθαο, αθνχ πήξε ην ιφγν, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκφ 27/2017 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαζψο 

θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν θαη δήηεζε ηε ζρεηηθή 

έγθξηζε. 

Ο Γ.. θ. Γεψξγηνο Παζρφπνπινο, αθνχ πήξε ην ιφγν, είπε φηη ε παξάηαμή ηνπ 

δελ έρεη αληηξξήζεηο επί ηνπ  Καλνληζκνχ νχηε επί ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν. Απηφ φκσο πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ν Καλνληζκφο λα 

εθαξκνζηεί πξαγκαηηθά ζηελ πξάμε. 

Ο Γ.. θ. Ηππνθξάηεο Σδηνπκαθιήο, αθνχ πήξε ην ιφγν, είπε φηη πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε ε ρξέσζε ηεο άξδεπζεο λα γίλεηαη πξνυπνινγηζηηθά 

(έλαληη) θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λα γίλεηαη ε εθθαζάξηζε. Δπίζεο ζεκείσζε φηη 

ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ είλαη ππέξνγθα θαη δελ ζα έρνπλ 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάκκηζε φηη ην κηθξφ πξφζηηκν 

ιεηηνπξγεί ζην ηέινο πάληα ππέξ ηνπ παξαβάηε. 

Ο Γ.. θ. Γεκήηξηνο Αβξαλάο, αθνχ πήξε ην ιφγν, είπε φηη ε παξάηαμή ηνπ 

δηαθσλεί κε ην χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ. 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην 

ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε γλψζε ηεο ππ’ αξηζκφ 27/2017 απφθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσή, ην ζρέδην ηνπ λένπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο θαη έρνληαο 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 

 

                                            Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

1. Δγθξίλεη ηνλ λέν Καλνληζκφ Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο φπσο απηφο 

θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν έληππν πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

2. Μεηνςεθνχλησλ ησλ Γ.. θ.θ. Γεκεηξίνπ Αβξαλά θαη Νηθνιάνπ Βαθξάηζα 

θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σ.Κ. Γεξάλεηαο Κσλζηαληίλνπ Αιεμίνπ  θαη 

Λπθνπδίνπ Δπάγγεινπ Πεξηζηέξε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Αβξαλά. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα  αξηζκφ 154/2017. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθζεθε απφ φια ηα παξφληα κέιε. 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ ΜΔΛΖ      ΣΑ ΜΔΛΖ 

  ΜΠΗΜΠΑ  ΑΝΣΧΝΗΟ                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ                   

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

                                     Διαζζόλα ηελ ίδηα εκέξα 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΖΜΑΡΥΟ ΔΛΑΟΝΑ 

 

                                         ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΟΤΚΑ 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΑΡΓΔΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΔΛΑΟΝΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

   Ζ γεσξγία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ 

Διαζζφλαο θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ.   

 Με ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

αγξνηψλ σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, πνπ αλήθεη ζηoλ Γήκν Διαζζφλαο 

γηα ηελ άξδεπζε γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε ζηφρν : 

A) Σελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο.                                                                                                                   

B) Σελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ  πδάησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηελ άξδεπζε γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ.                             Γ) Σελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ 

ππεξθείκελα πιαίζηα ζε Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

πδαηηθψλ πφξσλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ Θεζζαιίαο (08). 

ηνλ Καλνληζκφ Άξδεπζεο πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη: 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. 

2.  Οη πξνυπνζέζεηο  γηα ηε ζχλδεζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην δεκνηηθφ δίθηπν 

άξδεπζεο. 

3.  Oη   θαλφλεο   ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 
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4.  Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. 

5.  Σα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο. 

6.  Σα αξκφδηα δεκνηηθά φξγαλα ζηα ζέκαηα άξδεπζεο. 

7.  Σν γεληθφ πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ άξδεπζεο. 

8. Οη  απαγνξεχζεηο, νη παξαβάζεηο θαη ηα αλαινγνχληα γηα θάζε παξάβαζε πξφζηηκα, 

θαζψο θαη ηα αξκφδηα δεκνηηθά φξγαλα γηα ηελ επηβνιή, βεβαίσζε θαη είζπξαμε 

ησλ πξνζηίκσλ. 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΟΡΗΜΟ 

Νεξφ Άξδεπζεο ζα ιέγεηαη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε ησλ αγξνηεκαρίσλ. 

 Γίθηπν άξδεπζεο ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ λεξνχ. 

 Γηθαίσκα Άξδεπζεο έρνπλ ηα αγξνηεκάρηα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη απφ αγξφηεο ή κε. 

ΚΟΠΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ   

1.Ο παξψλ Καλνληζκφο πεξηέρεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πδξνδφηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ην δίθηπν άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο. Καζνξίδεη ηα ζρεηηθά κε 

ηελ άξδεπζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Απνζθνπεί 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

Γήκν.          

2. Ο παξψλ Καλνληζκφο αθνξά ζηελ άξδεπζε ησλ αγξνθηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

φξηα ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο θαη εμππεξεηνχληαη απφ ηα λεξά πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο 

θαη δελ ππάγνληαη ζηελ δηνίθεζε θαη αξκνδηφηεηα ησλ Γεληθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ 

Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ) θαη ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΣΟΔΒ). 

Αθνξά επίζεο θαη αγξνηηθέο θαηνηθίεο, θηελνηξνθηθέο, βηνηερληθέο, βηνκεραληθέο θαη 

ινηπέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (ζεξκνθήπηα, θαπλνζπνξεία, θ.ι.π.), πνπ δελ δχλαηαη λα 

εμππεξεηεζνχλ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ  αιιά εμππεξεηνχληαη απφ ην 

πθηζηάκελν αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ.    

3 . Ο παξψλ θαλνληζκφο απνζθνπεί :                                                                                              

Α) ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ ηνπηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε γεσξγία, ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ απζαηξεζηψλ θαη ζηελ απνθπγή ηεο ζπαηάιεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

πδάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα άξδεπζε.   

Β) ηε ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αγξνηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο άξδεπζεο.   

Γ) ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006 

(ΦΔΚ Α΄114) θαη απνηειεί θαλνληζηηθή πξάμε κε ηζρχ νπζηαζηηθνχ Νφκνπ εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ιήθζεθαλ θπξίσο ππφςε νη δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηα άξζξα 94 θαη 95 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 

Α΄87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν. 3463/2006 
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2. Σνπ Ν.481/1943 ( ΦΔΚ Α’ 266 ) θαη ηνπ Ν.Γ. 608/1948 ( ΦΔΚ Α’ 97) «Πεξί 

δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ δη’ αξδεχζεηο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πδάησλ» 

3. Σνπ Ν.Γ. 3881/1958 ( ΦΔΚ Α’ 181 ) «Πεξί Έξγσλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ » 

4. Σνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958(ΦΔΚ Α’171) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ 

θείκελνλ Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

5. Σνπ Β.Γ. 13-9/7-11-1959 (ΦΔΚ Α’243) «Πεξί Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ» 

6. Σνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959(ΦΔΚ Α’114) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

7. Σνπ Ν.Γ. 318/1969(ΦΔΚ Α΄212) «Πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

8. Σνπ Π.Γ. 499/1975(ΦΔΚ Α’163) «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ αξδεπηηθψλ πδάησλ 

θαη έξγσλ, ησλ δηνηθνχκελσλ ππφ ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Ο.Δ.Β)» 

9. Σνπ Ν.Γ. 344/1968(ΦΔΚ Α’71) «Πεξί δηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξσζψλ εηο ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο»  

10. Σνπ Π.Γ. 923/1977(ΦΔΚ Α’ 315) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ 

απφ 17.5/15.6.1952 Β.Γ./ ηνο ¨πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ¨» 

11. Σνπ Ν.3585/2007(ΦΔΚ Α’148) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή 

αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

12. Σνπ Ν.3938(ΦΔΚ Α’61) «χζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ 

Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

13. Σνπ Ν.1080/1980(ΦΔΚ Α’246) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» 

14. Σεο αξηζ.4913/470/146/1960 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Γεσξγίαο (ΦΔΚ Β΄149) «Πεξί 

εθδφζεσλ θαλνληζκψλ Αξδεχζεσο ππφ ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Αξδεχζεσο 

(Σ.Δ.Α.) ηνπ Ν.Γ. 608/1948» 

15. Σεο αξηζ.θ16/6631/1989 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β’428) 

«Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα 

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε», θαη 

16. Σεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο – Πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Τδάησλ (2000/60/ΔΚ). 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΖ 

   1.Χο «Γεκνηηθφ Γίθηπν Άξδεπζεο» νξίδεηαη ην αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη φια 

ηα επί κέξνπο απηφλνκα, ππφγεηα ή επί ηνπ εδάθνπο, ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

άξδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Διαζζφλαο θαη ηηο πεξηερφκελεο ζε απηέο Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ 

ηελ επζχλε θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο έρεη ν Γήκνο 

Διαζζφλαο. 

   2.Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, ησλ αληιηνζηαζίσλ, ησλ αξδεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ θαη ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ 
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Διαζζφλαο αλάινγα κε ηηο εκθαληδφκελεο αλάγθεο, ηελ επάξθεηα ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

  1.Ζ αξδεπηηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο μεθηλά ηελ 25
ε
 

Απξηιίνπ  θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. 

Οη σο άλσ εκεξνκελίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα πδάησλ, ηελ επάξθεηα 

απηψλ γηα άξδεπζε, ηηο εθάζηνηε θαιιηεξγεηηθέο αλάγθεο, ην είδνο θαη ηηο εθηάζεηο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ηηο απαγνξεχζεηο πνπ ηπρφλ 

ηίζεληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ ή απνθάζεηο αξκνδίσλ ππεξθείκελσλ νξγάλσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Κάζε θνξά θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

  2. Με απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ Σνπηθψλ 

Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ε εκεξνκελία 

έλαξμεο ή ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ, κε έθδνζε ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ αλάξηεζεο. Δπηπιένλ ε απφθαζε 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν 

κέζν. 

  3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα φιε ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ζα είλαη εηθνζηηεηξάσξε  κε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ ζην δίθηπν ή ζηα αληιηνζηάζηα, απξφβιεπησλ 

δπζκελψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. αλνκβξίαο) θξηζεί αλαγθαίν ιφγσ άιιεο αλσηέξαο βίαο χζηεξα 

απφ απφθαζε ησλ νηθείσλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο.  

  4.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζεί αδπλακία ηνπ δηθηχνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε 

δήηεζε ηνπ λεξνχ  ( βιάβεο ζε πδξνιεςία αληιηνζηάζηα – ηαπηφρξνλε δήηεζε λεξνχ απφ 

πνιινχο παξαγσγνχο )  ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζα θάλνπλ ηα πδξνλνκηθά φξγαλα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα. Σπρφλ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα  ζα 

αληηκεησπίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 

1.Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο έρνπλ φζνη θαηέρνπλ θαη 

θαιιηεξγνχλ κε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο, ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα, ρσξάθηα εληφο ηνπ 

αγξνθηήκαηνο ηνπ Γήκνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν θαη κε αίηεζε – ππεχζπλε 

δήισζε ηνπο δεηνχλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο αξδεπηηθέο νθεηιέο ζην Γήκν Διαζζφλαο ή φηη έρνπλ πξνβεί ζε ξχζκηζε 

απηψλ. Σα ηέιε άξδεπζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.   

2.ηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, 

νη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ:   

A)  Σα αθξηβή αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε  θαηνηθίαο, αξηζκφο 

δειηίνπ ηαπηφηεηαο, αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ηειέθσλν, θιπ.)                                                                                                          

B)  Σελ έθηαζε ηνπ αγξνχ πνπ επηζπκνχλ λα αξδεχνπλ.                                                                  

Γ)  Σελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ν αγξφο.                                                                                          

Γ)  Σνλ 13ςήθην θσδηθφ ΟΓΔ ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ηελ έθηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
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δήισζε ΟΓΔ (φπνπ απηή ππάξρεη).                                                                                              

Δ)  Σνλ αξηζκφ ηνπ αγξνηεκαρίνπ ή ην ραξηνγξαθηθφ.                                                                    

Ε)  Σν είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο.                                                                                                                  

Ζ)  Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (ηδηφθηεην ή ελνηθηαδφκελν)                                                          

Θ)  Σελ πνκφλα ή άιιε πεγή άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ άξδεπζε.                                                                                                             

Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ θαηά πεξίπησζε. 

   Ζ Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε Άξδεπζεο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

θαηαλαισηή, πξνζθνκίδνληαο ηελ δήισζε ΟΓΔ, αλ φρη ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

νπνηαζδήπνηε ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα αγξνηεκάρηα πνπ ζα αξδεπηνχλ. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνζθνκηζζεί δήισζε ΟΓΔ  ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ( π.ρ. 

ζπκβφιαην), 

 ν ζπληάμαο ηελ αίηεζε πδξνλνκέαο ( ή άιινο νξηδφκελνο απφ ηνλ Γήκν ππάιιεινο), 

βεβαηψλεη ηνλ έιεγρν ησλ εθηάζεσλ πνπ δεισζήθαλ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί δήισζε ΟΓΔ (είηε γηαηί δε ππνβάιιεηαη δήισζε 

ΟΓΔ είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν), ε Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε παξαιακβάλεηαη 

κε ηελ ππνγξαθή θαη κφλν ηνπ αηηνχληα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ ππαγφξεπζε ηελ Αίηεζε – Τπεχζπλε Γήισζε.   

3. Σν Γξαθείν Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ ηεξεί ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ θαηαλαισηψλ – 

ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο 

δεηεζνχλ  θαηά πεξίπησζε. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε επί ηφπνπ 

κεηξήζεηο αγξνηεκαρίσλ πνπ ζα θξίλεη φηη δελ δεισζήθαλ νη πξαγκαηηθέο εθηάζεηο. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο ζηηο δεινχκελεο εθηάζεηο ( κεηά απφ 

δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ άιισλ ππεξεζηψλ) ζα εθδίδεηαη ρξέσζε γηα ηηο εθηάζεηο απηέο 

ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πίλαθα ρξεψζεσλ.    

ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΡΓΔΤΖ 
1.ε θάζε Γεκνηηθή ή Σνπηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο, φπνπ ιεηηνπξγεί 

δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο, ζπζηήλεηαη κε ην παξφλ άξζξν Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο, 

κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηελ απνδνηηθή  δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ 

δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 

2. Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο είλαη ηξηκειείο ,απνηεινχκελεο απφ: 

Α) Σνλ Αληηδήκαξρν Άξδεπζεο, σο Πξφεδξν.                                                                                                                        

Β) Σνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπνπ δελ πθίζηαηαη ηνπηθφ ζπκβνχιην, σο Μέινο                                                                                                                                            

Γ) Σνλ ηνπηθφ πδξνλνκέα άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ, σο Μέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

πδξνλνκέαο ε ηξηκειήο επηηξνπή ζα ζπκπιεξσζεί κε κέινο πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ. 

 Μεηά ηελ απφθαζε πξφζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο εθδίδεηαη απφθαζε Γεκάξρνπ 

πνπ θαζνξίδνληαη ηα κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά), ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ 

Άξδεπζεο θαη γίλεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ.                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο αζθεί, ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

φπνπ είλαη θαη ε πεξηνρή επζχλεο ηεο, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

 Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ δηθηχνπ άξδεπζεο   

  Παξαιακβάλεη, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο άξδεπζεο.    
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  Καηαξηίδεη ην γεληθφ πξφγξακκα αξδεχζεσο ζηελ πεξηνρή επζχλε ηεο θαη ην 

αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο.   

  Με απφθαζε ηεο θαζνξίδεη ζηελ πεξηνρή επζχλεο, ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην 

ρξήζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ  ζε θπβηθά κέηξα αλά ζηξέκκα θαη θαηά θαηεγνξία 

θαιιηεξγεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.    

  Δηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή ιήμεο ηεο 

αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο.      

  Βεβαηψλεη κε πξάμε ηεο, ηηο αξδεπηηθέο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ επηβνιή ηνπ αλαινγνχληνο 

πξνζηίκνπ.      

  Βεβαηψλεη βιάβεο πνπ πξνμέλεζαλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν αγξφηεο ή ηξίηνη, 

εζειεκέλα ή φρη, θαη επηβάιιεη ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

θξίλεη φηη ε βιάβε επήιζε εζθεκκέλα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή λνκέα ηνπ αγξνχ 

εηζεγείηαη ηελ επηβνιή θαη ηνπ αλάινγνπ πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα  

Καλνληζκφ.  

 Απνθαζίδεη ηελ δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ηκήκαηνο 

απηνχ, εάλ εληνπηζηνχλ βιάβεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο   

  Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο.      

 Γέρεηαη θαηαγγειίεο αγξνηψλ  γηα ηπρφλ παξάβαζε θαζήθνληνο πδξνλνκέσλ θαη ηηο 

δηαβηβάδεη ζην Γήκαξρν γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ εθφζνλ ζπληξέρεη 

ιφγνο.    

 Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο/ελζηάζεηο  θαη αηηήκαηα αγξνηψλ/θαηαλαισηψλ  

ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ  ζπγθξνηεκάησλ ( επεθηάζεηο δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε 

παξνρψλ, βιάβεο, θιπ).    

4. ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ απηνδηαρείξηζε ηνπο εθφζνλ 

απηέο ην επηζπκνχλ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπο.   

5. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 παξ.1, 2 θαη 3 θαη 89 ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί ζχγθιεζεο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηφπνπ ζπλεδξίαζεο, απαξηίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηνπηθήο θαη 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο.                                 

6. Σελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο εθηειεί ν δεκνηηθφο 

ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ  Αληηδεκάξρνπ 

Άξδεπζεο.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

ΑΡΘΡΟ 7  
Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζεο απνθάζεσο ζα δηψθνληαη απφ ηα πδξνλνκηθά φξγαλα θαη ζα 

ηηκσξνχληαη θαηά ηηο πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.109 ηνπ Ν.Γ. 3030/54 ¨πεξί 

ΑΔΑ: ΩΜΙΣΩΡΟ-ΚΝ9



αγξνθπιαθήο ¨ φπσο ηζρχεη θαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ Ν.3585/2007 

«Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο , αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

Όζνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο είλαη ππνρξεσκέλνη:  

1. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξδεπζεο , κε ηηο νδεγίεο θαη 

ζπζηάζεηο ησλ πδξνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ 

Άξδεπζεο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.     

2. Να ζπλεξγάδνληαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξνο φθεινο φισλ.     

3. Να πξνβαίλνπλ ζε δήισζε ησλ θαιιηεξγεηψλ εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ ην Γήκν 

ρξνληθήο πξνζεζκίαο πξνζθνκίδνληαο φια ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε. 

4. Να δειψλνπλ έγθαηξα ζηνλ αξκφδην πδξνλνκέα ηελ πξφζεζε ηνπο λα πνηίζνπλ θαη λα 

ηεξνχλ ην πξφγξακκα άξδεπζεο πνπ ζέηεη ν πδξνλνκέαο.  

5. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ πδξνλνκέσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ψξεο ρξήζεο 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ αξδεπηηθψλ εμαξηεκάησλ. 

6. Να εμνθινχλ ηηο βεβαησζείζεο νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ απφ ηέιε άξδεπζεο πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο λέαο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. Δάλ έρεη γίλεη ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαηαβιεζεί θαλνληθά νη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο. Όπνπ πξνβιέπεηαη 

πξνθαηαβνιή/ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηειψλ άξδεπζεο , απηέο πξέπεη λα εμνθινχληαη εληφο 

ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ.  

7. Να παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε ελήιηθν αληηπξφζσπν ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο άξδεπζεο ησλ θηεκάησλ ηνπο θαη κέρξη ην ηέινο απηήο. 

8. Να δειψλνπλ άκεζα ζηνλ πδξνλνκέα ή ζηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο νπνηαδήπνηε 

δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην δίθηπν είηε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα είηε φρη.   

9. Όπνπ γίλεηαη ρξήζε πδξνκέηξσλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα θαη 

παξάδνζε ηνπο ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζηηο ψξεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί   

10. Να κεξηκλνχλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ζεκείσλ πδξνιεςίαο  

11. Να ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπαηάιε λεξνχ θαη ε 

πξφθιεζε δεκηψλ απφ δηήζεζε, πιεκκχξεο απφ ηηο πδξνιεςίεο πξηλ θαη κεηά ην πφηηζκα, 

ππεξρείιηζε θαη δηαθπγή ηνπ λεξνχ ζε παξαθείκελα κε ηα δηθά ηνπο θηήκαηα, αγξνηηθνχο 

δξφκνπο θαη εγθαηαζηάζεηο.                                                                        

12. Να πξνζέρνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο αξδεπηηθέο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα κελ 

πξνθαινχλ θζνξέο θαη δεκίεο κε ηε ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ηνπο.                                                                                                                                                                                            

13. ηε δηάξθεηα ηνπ πνηίζκαηνο ν ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ άξδεπζεο θαη επζχλεηαη γηα ηελ πξφθιεζε 

νπνηαζδήπνηε δεκίαο ζην αξδεπηηθφ ή νδηθφ δίθηπν ησλ παξαθείκελσλ θαιιηεξγεηψλ απφ 

θαθή ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο.   

14. Να επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε, ηελ παξακνλή θαη ηελ εζθαθή ησλ ρσξαθηψλ ηνπο απφ 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο επηδηφξζσζεο βιαβψλ ηνπ 

δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν, ηελ κνξθή θαη ηελ ειηθία ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπο.   

ΑΔΑ: ΩΜΙΣΩΡΟ-ΚΝ9



15. Να ιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηερλεηήο βξνρήο θνληά ζε 

ειεθηξνθφξα θαιψδηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αηπρήκαηα. Δηδηθφηεξα ηα 

εμαξηήκαηα θαη νη ζσιελψζεηο άξδεπζεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο λα κελ πιεζηάδνπλ 

ειεθηξνθφξα ζχξκαηα γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.  Δπηπιένλ θαηά ηε ρξήζε 

ηεο ηερλεηήο βξνρήο ην εθηνμεπκέλν λεξφ λα κελ πιεζηάδεη θαη αθφκε ρεηξφηεξα λα κελ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ειεθηξνθφξα ζχξκαηα. Οη εθηνμεπηήξεο λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά 

απφ ειεθηξηθέο γξακκέο θαη δίθηπα ηεο ΓΔΖ θαη λα έρνπλ ηέηνηα θιίζε, ψζηε νη 

εθηνμεπφκελεο ζηαγφλεο λεξνχ λα κελ πιεζηάδνπλ ειεθηξνθφξα ζχξκαηα ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) κέηξσλ. 

16. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληιηνζηάζηα εληφο ησλ ρσξαθηψλ ηνπο νθείινπλ λα 

επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ή γηα άιινπο ιφγνπο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

1. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηαθηή ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ 

άξδεπζεο , ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ην πφηηζκα ησλ αξδεπφκελσλ 

θαιιηεξγεηψλ.  

2. Τπνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ – ρξεζηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο :  

  Όηαλ πξνθιεζεί δεκία ζηελ θαιιηέξγεηα πνπ νθείιεηαη ζε βιάβε ή δπζιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο (π.ρ. ππεξρείιηζε, πιεκκχξα), ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε. 

  Όηαλ  πξνθιεζεί δεκία ζηελ θαιιηέξγεηα απφ κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. εζθαθή, δηέιεπζε κεραλεκάησλ 

απφ ηνλ αγξφ).                                                                                                                              

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ δηαπίζησζε θαη εθηίκεζε ηεο πξνθιεζείζαο 

δεκίαο, ε νηθεία Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο, κεηά απφ ζρεηηθή επηηφπηα 

γλσκάηεπζε γεσπφλνπ ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, ζπληάζζεη έθζεζε ηελ 

νπνία δηαβηβάδεη άκεζα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζην Γήκαξρν, κε παξάιιειε 

θνηλνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  ηελ έθζεζε αλαθέξνληαη νπσζδήπνηε ε 

πεξηγξαθή θαη ε έθηαζε ηεο δεκίαο, ην δεκηνγφλν αίηην, θαζψο θαη ε εθηίκεζε γηα 

ηελ απψιεηα παξαγσγήο θαη ην πηζαλφ χςνο απνιεζζέλησλ εζφδσλ ηνπ παξαγσγνχ 

ιφγσ ηεο δεκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ 

πξντφληνο θαη ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο Φπηηθνχ 

Κεθαιαίνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. Γηα ηελ θαηαβνιή ή κε ηεο απνδεκίσζεο θαζψο θαη γηα ην 

χςνο απηήο απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

3. Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη έλαληη ησλ θαηαλαισηψλ – ρξεζηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

θαη δελ ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ φηαλ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηηο 

θαιιηέξγεηεο πνπ νθείινληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 Όηαλ  ην λεξφ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί γηα ην πφηηζκα ησλ 

αγξνηεκαρίσλ εμαηηίαο ειιηπνχο ηξνθνδνζίαο ηνπ κε λεξφ απφ ηελ θχξηα πεγή 

ΑΔΑ: ΩΜΙΣΩΡΟ-ΚΝ9



πδξνιεςίαο ή φηαλ ε αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ (Γ/λζε Τδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Θεζζαιίαο) πξνβεί κε απφθαζε ηεο ζε πεξηνξηζηηθά ή 

απαγνξεπηηθά κέηξα ρξήζεο ησλ ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Ο θαλνληζκφο 

άξδεπζεο ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο.          

  Όηαλ  νη αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο 

δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε (πνζφηεηεο αξδεπηηθνχ  λεξνχ), ιφγσ 

πηψζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη κείσζεο ησλ ππνγείσλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ 

πνπ νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη θιηκαηνινγηθά αίηηα.                   

  Όηαλ  πξνθιεζνχλ θζνξέο , θινπέο  θ.ι.π.  εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (βάλεο, 

Ζιεθη. Πίλαθεο θαιψδηα,) ή ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηεο ΓΔΖ.  Μέξηκλα γηα ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε απφδνζε ηνπ 

δηθηχνπ ζηνπο θαηαλαισηέο.           

 Σν Γξαθείν Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη ζην 

ηέινο θάζε αξδεπηηθήο πεξηφδνπ θαη ηηο αηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θξίλεη θαη 

απνθαζίδεη ηηο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο θάζε πεξηνρήο. 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΣΔΛΖ ΑΡΓΔΤΖ 

1. ε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ 

άξδεπζεο θαη θάλνπλ ρξήζε ηνπ παξερφκελνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ επηβάιινληαη ηέιε 

άξδεπζεο πνπ είλαη αληαπνδνηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ θαη πξννξίδνληαη λα θαιχπηνπλ θάζε 

ζπλαθέο έμνδν ηεο ππεξεζίαο άξδεπζε , ηδίσο δε ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ, ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ ειεθηξηθψλ παξνρψλ, ησλ 

αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ, ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο, ηα έμνδα κηζζνδνζίαο ησλ πδξνλνκέσλ 

θαζψο επίζεο θαη ηηο δαπάλεο απφζβεζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ.        

  2. Σα ηέιε άξδεπζεο θαζψο θαη ηα πξφζηηκα νξίδνληαη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ 

Γήκνπ  Διαζζφλαο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε ρξφλν.      

 3. Σν χςνο ησλ εθάζηνηε ηειψλ άξδεπζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ θαλφλα ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ή επηκέξνπο 

Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

θάζε πεξηνρή  (ηξφπνο άξδεπζεο, πεγή πξνέιεπζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ, είδνο 

θαιιηεξγεηψλ, θφζηνο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ. θιπ).     

4. Σα ηέιε άξδεπζεο ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αξδεπηηθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζεί λέα 

απφθαζε ηζρχνπλ ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

 5. Σα ηέιε άξδεπζεο βεβαηψλνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ηε 

ζχληαμε ζρεηηθνχ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ δεκνηηθφ ηακία ή 

ηνπο εηζπξάθηνξεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-06-1959 (ΦΔΚ Α΄114) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη 

ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχνπλ. ε θάζε πεξίπησζε ν 

βεβαησηηθφο θαηάινγνο άξδεπζεο, πνπ ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ησλ απνδείμεσλ άξδεπζεο , 

βεβαηψλεηαη θάζε Οθηψβξην θαη ε νθεηιή ζα εμνθιείηαη κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ ηδίνπ έηνπο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο θαη ζρεηηθήο 
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εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε εμφθιεζεο πνπ λα 

δηθαηνινγείηαη απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο. Μεηά ηελ πάξνδν απηήο ηεο 

εκεξνκελίαο νη ππφρξενη ζα επηβαξχλνληαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

6. Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Αξδεχζεηο απνζηέιινπλ ζηνλ Γήκν Διαζζφλαο απφθαζε ηεο 

εθάζηνηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο πνπ λα αλαθέξνληαη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ γηα ηα εμήο: 

 Εεκία ζε ππφγεην δίθηπν ε πδξνιεςία. 

 Γηα απζαίξεηε παξέκβαζε ζε πδξνιεςία ή βάλα. 

 Γηα δεκίεο ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο. 

 Γηα ξίςε αληηθεηκέλσλ ζε θξεάηηα ,αγσγνχο, ηζηκεληαχιαθεο, ζσιήλεο θαη 

δεμακελέο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. 

  Γηα παξάλνκε ιήςε λεξνχ. 

ΑΡΘΡΟ 11   

ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ ΑΡΓΔΤΖ 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία δηθηχσλ θάζε ρξφλν ν Γήκνο Διαζζφλαο πξνζιακβάλεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ πδξνλνκέσλ θαη επνπηψλ άξδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε αξδεπηηθή πεξίνδνο . Οη πδξνλνκείο 

άξδεπζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηελ 

δηαλνκή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα άξδεπζεο 

θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

Α) Ο Τδξνλνκέαο άξδεπζεο έρεη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο: 

1. Να κελ επηηξέπεη ην πφηηζκα ησλ ρσξαθηψλ φζσλ παξαγσγψλ δελ ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ 

Άξδεπζεο.   

2.  Να θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αξδεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη δηθηχσλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ,ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κηθξψλ 

βιαβψλ θαη λα εηδνπνηεί ηα αξκφδηα φξγαλα γηα κεγαιχηεξεο βιάβεο.       

3. Να ρνξεγεί λεξφ ζε θάζε παξαγσγφ, εθφζνλ ην δηθαηνχηαη.  

4. Να εηδνπνηεί κία (1) εκέξα λσξίηεξα ηνπο παξαγσγνχο πνπ πξφθεηηαη λα 

αξδεχζνπλ.    

5. ε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ αξδεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα θαηαγξάθεη ηελ 

θαζπζηέξεζε, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ην πξφγξακκα άξδεπζεο ζε απηήλ ηελ 

θαζπζηέξεζε.      

6.  Να αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επηκέιεηα, λα ηεξεί 

θαλνληθά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ρσξίο θακία εμαίξεζε θαη γεληθά λα ιεηηνπξγεί 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη παξάπνλα θαη αληεγθιήζεηο. Παξάβαζε 

ηνπ θαζήθνληνο απφ ηνλ πδξνλνκέα ειέγρεηαη πεηζαξρηθά απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ηνπ Γήκνπ.   

7.  Να ζπκπιεξψλεη δηπιφηππε έληππε απφδεημε πνπ ζα ππνγξάθεη απηφο, θαζψο θαη 

ν παξαγσγφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δίθηπν. Αλ αξλείηαη λα ππνγξάςεη ν 

παξαγσγφο ηελ απφδεημε ππνγξάθεη κφλνλ ν πδξνλνκέαο θαη  επηζεκεηψλεη ζηελ 

απφδεημε, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν παξαγσγφο αξλήζεθε λα ππνγξάςεη. ην 
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έληππν ηεο απφδεημεο ν πδξνλνκέαο ζπκπιεξψλεη ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ πνπ ζα 

θάλεη ρξήζε ηνπ δηθηχνπ, ηηο ψξεο άξδεπζεο, ηελ έθηαζε ηνπ αγξνχ θαη ηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ ζε θπβηθά κέηξα εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε πδξνκεηξεηή. ηνλ 

παξαγσγφ παξαδίδεηαη ην πξψην θχιιν θαη ην ζηέιερνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ηεξεί ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ θαηαλαισηψλ – ρξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπκπιήξσζε ηνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ.      

8.  Να κελ απνδέρεηαη θηινδσξήκαηα απφ νπνηνλδήπνηε θαιιηεξγεηή θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

άζθεζεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ( Γήκαξρνο ) θαη εθφζνλ απνδεηρζεί ε παξάβαζε 

απνκαθξχλεηαη άκεζα απφ ηα θαζήθνληα ηνπ, ιχεηαη ε ζχκβαζε πξφζιεςεο ηνπ 

θαη γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ.  

9.  Να κελ απαζρνιείηαη, απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο ,ζε άιιεο εθηφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

εξγαζίεο.                  

10.  Να κελ επηηξέπεη ηελ άξδεπζε ησλ αγξνθηεκάησλ ζε φζνπο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη ζε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ.          

11.  Να κελ ρνξεγεί αξδεπηηθφ λεξφ ζε φζνπο νθείινπλ ηέιε άξδεπζεο ζηνλ Γήκν απφ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν (1000€) επξψ, άκεζε απνκάθξπλζε απφ ηα θαζήθνληα ηνπ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ.          

12.  Καηά ηελ έλαξμε ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, (ζπλήζσο ν κήλαο Μάηνο ,αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε άξδεπζεο) νη θαηαλαισηέο πξνζέξρνληαη ζηνλ 

ρψξν πνπ ππνδεηθλχεηαη γηα θαηάζεζε αηηήζεσλ άξδεπζεο, νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ / ηνπο πδξνλνκείο ή άιιν αλάινγα νξηζκέλν πξνζσπηθφ. 

ην ηέινο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ησλ δειψζεσλ πνπ 

έθαλαλ νη παξαγσγνί θαη ησλ εθηάζεσλ πνπ ηειηθά άξδεπζαλ θαη παξαδίδεη ζην 

Γξαθείν Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ.    

13.  ε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζεί παξάλνκε ρξήζε λεξνχ, εθαξκφδεη νπνηαδήπνηε 

ηαθηηθή γηα ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο παξάλνκεο άξδεπζεο (θιείζηκν παξνρήο, 

παξαθξάηεζε αξδεπηηθψλ κέζσλ…) θαη θαηαγξάθεη ην ζπκβάλ ζε αληίζηνηρν 

έληππν, φπνπ αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ζπκβάλ θαη ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή απφ άιιεο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ. Αληίγξαθν ηνπ 

ζπκβάληνο παξαδίδεηαη ζηνλ παξαγσγφ θαη ζην Γξαθείν Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο είλαη ππφηξνπνο, εθαξκφδνληαη ν πίλαθαο πνηλψλ πνπ 

κπνξεί αθφκε θαη λα ηνλ απνθιείζεη απφ ην δίθηπν άξδεπζεο. 

Β) Ο Δπόπηεο Τδξνλνκέσλ έρεη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο: 

1. Να επηηεξεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα επηιακβάλνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαη γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ βιαβψλ.   

2.  Να επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ψζηε απηνί λα κελ 

απζαηξεηνχλ.  
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3.  Να κεηαβηβάδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

ζηα δεκνηηθά φξγαλα ( Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, 

Γήκαξρνο, Γεκνηηθφ πκβνχιην).                    

  Γ ) Γηα θάζε παξάπνλν θαηά ησλ επνπηψλ θαη ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζε φηη αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο 

ζηελ νηθεία Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

1. Παξάπνλα  θαηαλαισηψλ πνπ ππνβάιινληαη κε γξαπηή αίηεζε ή αλαθνξά, 

εμεηάδνληαη απφ ηηο νηθείεο Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο θαη ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο θαη αλάινγα ησλ πεξηπηψζεσλ νδεγνχληαη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην.     

2. Δλζηάζεηο θαηαλαισηψλ επί βεβαησζέλησλ ηειψλ άξδεπζεο ζα εμεηάδνληαη απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή άιιν αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη ζα 

επηθπξψλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ – ΠΡΟΣΗΜΑ 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην άλνηγκα ή θιείζηκν βαιβίδσλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ 

πέξαλ απφ απηέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άξδεπζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη 

πάληα κε ηελ ππφδεημε ηνπ πδξνλνκέα. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).         

2.  Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ιαζξαία ιήςε λεξνχ. Λαζξαία ιήςε ζεσξείηαη ε ρξήζε 

ηνπ δηθηχνπ ρσξίο εληνιή ηνπ πδξνλνκέα. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).        

3.  Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ε είζνδνο ζε αληιηνζηάζην εθηφο απφ ηνλ 

πδξνλνκέα πνπ είλαη εληεηαικέλνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε, ηνπο ηερληθνχο 

ζπληήξεζεο ή άιια εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γήκνπ Διαζζφλαο.                                                                                                                             

Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ πέξαλ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ 

πνπ ζα ηνπο επηβάιιεηαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαζηζηνχλ θαη θάζε βιάβε ή 

δεκία πξνθχςεη απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο ηνπο. 

4. Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε ηνπνζέηεζε ή αιιαγή πδξνκέηξνπ άξδεπζεο. Οη 

παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000 €). Σπρφλ 

ζπλαιιαγή κεηαμχ θαηαλαισηψλ δελ αθνξά ηνλ Γήκν.          

5.  Κάζε απζαίξεηε επέκβαζε ζηνπο πδξνκεηξεηέο κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ζσζηήο θαηαγξαθήο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, απνηειεί πξάμε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

άκεζε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο αιιά θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ 

ρηιίσλ επξψ (1000€) απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ επηπιένλ ε αμία ηεο άξδεπζεο θαζψο θαη 

θάζε άιιε νηθνλνκηθή απψιεηα πνπ ηπρφλ ππέζηε ν Γήκνο.         
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6.  ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξνκέηξνπ ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ 

πδξνλνκέα. Αλ ρξεηαζηεί επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηξεηή απηφ ζα ην 

θξίλνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ζα δψζνπλ νδεγίεο ζηνλ θαηαλαισηή – 

ρξήζηε ηνπ δηθηχνπ   

 

 

7. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε εληφο ησλ θαλαιηψλ θαη γεληθφηεξα εληφο ηνπ δηθηχνπ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο πιαζηηθά δνρεία, μχια, πέηξεο, ρψκαηα θαη θάζε θχζεσο 

αληηθείκελα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνή ηνπ λεξνχ. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη 

κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).       

8.  Απαγνξεχεηαη ε θζνξά θαη πξφθιεζε δεκηψλ θαη βιαβψλ ζηα αξδεπηηθά δίθηπα 

απφ ηελ κε πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. ε  πεξίπησζε πνπ νη 

βιάβεο πξνθιεζνχλ κε δφιν ησλ γεσξγψλ – παξαβαηψλ εθηφο ηνπ θφζηνπο  

απνθαηάζηαζεο πιηθψλ  ππεξεζηψλ θ.ι.π πνπ ππνρξενχληαη νη ππαίηηνη επηβάιιεηαη 

θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).                                                                                

ε πεξίπησζε πνπ νη βιάβεο πξνθιεζνχλ απφ ακέιεηα ησλ γεσξγψλ ηφηε ε νηθεία 

Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο , κεηά απφ έθζεζε απηνςίαο πνπ δηελεξγεί ε ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο  ( πιηθά, ππεξεζίεο, θιπ), εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα δεκνηηθά φξγαλα 

ηελ πιεξσκή απηήο ηεο δαπάλεο ζηνλ Γήκν απφ ηνλ ππαίηην ηεο δεκίαο.  

 

9.  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αξδεχζεσλ απαγνξεχεηαη ε δηαβξνρή ησλ αγξνηηθψλ 

δξφκσλ, νη απζαίξεηεο ηνκέο, θαη ε ελαπφζεζε ρσκάησλ ζε απηνχο θαηά ην φξγσκα 

ηνπ ρσξαθηνχ. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 

ρηιίσλ επξψ (1000€).  Αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ θαζίζηαληαη νη πδξνλνκείο θαη ε 

νηθεία Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο θαη ηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.                 

10.   Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αξδεχζεσλ απαγνξεχεηαη νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ λα 

ξίρλνπλ λεξφ ζηα απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ γεσηξήζεσλ θαη ηελ ζπαηάιε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

Όζνη δελ ζπκκνξθψλνληαη ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 

πεληαθφζησλ  επξψ (500€).    

11.  Απαγνξεχεηαη ε δηαθνπή ή παξεκπφδηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο αγξνηηθνχο 

δξφκνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ (αξδεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, 

ηξαθηέξ, θιπ). Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πεληαθνζίσλ 

επξψ (500€).  

 

  
12.   Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα θαηαιακβάλνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηνπο, 

εληφο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, αγξνηηθνχο δξφκνπο ή λα ηνπο νξγψζνπλ θαηά ηα 

γπξίζκαηα θαη λα ηνπο ραινχλ, λα ζπζζσξεχνπλ ρψκαηα, ρφξηα, πδξναδξεπηηθφ 

πιηθφ, αγξνηηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα, θιπ. πάλσ ζηνπο  αγξνηηθνχο δξφκνπο. Οη 

παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).             

13.   Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε θελψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ 

θπηνθαξκάθσλ ζην πεξηβάιινλ. Οη θελέο ζπζθεπαζίεο απνξξίπηνληαη ππνρξεσηηθά 
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ζηνλ πιεζηέζηεξν εηδηθφ θάδν ή θαηαζηξέθνληαη κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο εηηθέηαο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη παξαβάηεο 

ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1000€).                                                                

14.  Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ δηαξξνή πδάησλ πάλσ ζηνπο δξφκνπο, 

πνπ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ ηε δηάβξσζε ηνπο. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο ρηιίσλ  επξψ (1000€).    

15.  Οη αγξνηηθνί δξφκνη δελ πξέπεη λα θιείλνπλ ή λα κεηψλεηαη ην πιάηνο ηνπο απφ 

θιαδηά θαη βξαρίνλεο δέληξσλ πνπ ιφγσ θαθνχ θιαδέκαηνο (ή ρξήζε φιεο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ρσξαθηνχ θπηεχνληαο πάλσ ζηα ζχλνξα) κεηψλνπλ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ δξφκνπ θαη εκπνδίδνπλ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ λα θηλνχληαη άλεηα θαη κε 

αζθάιεηα. ε πεξίπησζε πνπ θιεζεί ν ηδηνθηήηεο θαη δελ πξνβεί ζε αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία 

κέηξα.     

16.  Σα ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θσδηθνπνηνχληαη 

ζπλνπηηθά ζην Παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο θαη κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

17.  Κάζε απζαίξεηε παξέκβαζε  ζην  αξδεπηηθφ  δίθηπν   κε ζθνπφ ηελ κεηαθνξά 

λεξνχ ρσξίο  ππνβνιή  αίηεζεο θαη έγθξηζε απηήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ζπλεπάγεηαη  κε άκεζε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο αιιά θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ 

πξνζηίκνπ ρηιίσλ επξψ (1000€) .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΒΔΒΑΗΧΖ – ΔΠΗΒΟΛΖ – ΔΗΠΡΑΞΖ ΠΡΟΣΗΜΧΝ   

1. Καηά ησλ θαηαιακβαλφκελσλ επ΄ απηνθψξσ σο ππαηηίσλ παξαβάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ απηφ, επηβάιινληαη ηα θαηά πεξίπησζε νξηδφκελα 

πξφζηηκα.       

2.  Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο κεηά ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψζεη παξαβίαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζπληάζζεη εηο 

ηξηπινχλ «Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο» ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη: 

     Σα πξνο εμαηνκίθεπζε ηνπ παξαβάηε απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο. 

  Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο. 

  πλνπηηθή αλαθνξά ηεο ηειεζζείζαο παξάβαζεο θαη κλεία ηεο δηάηαμεο ή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ πνπ παξαβηάδνληαη. 

 Σν χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ πξνηείλεηαη λα επηβιεζεί.  

3. Ζ Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Σνπηθήο 

Δπηηξνπήο Άξδεπζεο θαη ηνλ παξαβάηε εθφζνλ ηελ απνδέρεηαη. ε πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπ παξαβάηε λα ππνγξάςεη, αλαθέξεηαη ν ιφγνο ηεο άξλεζεο ζηελ 

Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο.     
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4.  Απφ ην ηξηπιφηππν ηεο Πξάμεο Βεβαίσζεο Παξάβαζεο, ην πξψην θχιιν 

επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε κε απνδεηθηηθφ ην δεχηεξν δηαβηβάδεηαη ζηελ Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο κε εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε, 

απφθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ επηβνιήο ηνπ θαηά 

πεξίπησζε πξνηεηλφκελνπ πξνζηίκνπ θαη ην ηξίην παξακέλεη ζην ζηέιερνο.  

5. Οη απνθάζεηο επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ εθδίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν θαη 

εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.Γ. 318/1969 (ΦΔΚ Α’212) «Πεξί 

βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». ε 

πεξηπηψζεηο ζπλερηδφκελσλ παξαβάζεσλ απφ ηνλ ίδην ππαίηην, ε Σνπηθή Δπηηξνπή 

Άξδεπζεο πξνβαίλεη ζε έγγξαθε ζχζηαζε πξνο απηφλ νξίδνληαο εχινγν ρξφλν 

ζπκκφξθσζεο. Μεηά ην πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ θαη εθφζνλ δελ 

ζπκκνξθσζεί ν ππαίηηνο, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη λέν 

πξφζηηκν επαπμεκέλν έσο ην δηπιάζην ηνπ αλψηεξνπ πξνβιεπφκελνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε.    

 

6.  Οη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαιακβαλφκελνη επ΄ απηνθψξσ 

παξαβάηεο ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε πξφζηηκν, εθφζνλ ακθηζβεηνχλ ηελ 

απνδηδφκελε παξάβαζε θαη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν , κπνξνχλ λα απνηαζνχλ κε 

αίηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ θαη εθφζνλ απηή δελ 

ηθαλνπνηεζεί κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΔΗΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  

Εεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφληα θαλνληζκφ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο, απνηεινχκελνο απφ δεθαέμη (16) άξζξα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ θξηζεί λφκηκε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Διαζζφλαο θαη ηζρχεη κέρξη λεφηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην   
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΧΝ 

ΠΑΡΑΒΑΣΧΝ  ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΔΛΑΟΝΑ 

 

 

 

 

 

 
ΑΗΣΗΑ ΔΠΗΒΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 

ΤΦΟ ΠΡΟΣΗΜΟΤ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΟΤ 

ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑΗ 

(γηα ηνπο πδξνλνκεiο άξδεπζεο:) 

ρνξήγεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε φζνπο 

νθείινπλ ηέιε άξδεπζεο ζηνλ Γήκν απφ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

 

 

1000€ 

 

 

Άξζξν 11, παξ.11 

Άλνηγκα ή θιείζηκν βαιβίδσλ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ πιένλ ησλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ άξδεπζε 

αγξνηεκαρίνπ, ρσξίο ππφδεημε 

πδξνλνκέα 

 

1000€ 

 

Άξζξν 13, παξ.1 

Λαζξαία ιήςε λεξνχ γηα άξδεπζε (ρσξίο 

εληνιή πδξνλνκέα) 

 

1000€ 

 

Άξζξν 13, παξ.2 

Απζαίξεηε ηνπνζέηεζε ή αιιαγή 

πδξνκέηξνπ άξδεπζεο 

 

1000€ 

 

 

                                                                   

Άξζξν 13, παξ.4 

Απζαίξεηε επέκβαζε ζε πδξνκεηξεηή  1000€ Άξζξν 13, παξ.5 

Ρίςε εληφο ησλ θαλαιηψλ θαη ηνπ 

δηθηχνπ αληηθεηκέλσλ (πιαζηηθά,δνρεία, 

μχια, πέηξεο, ρψκαηα ,θιπ.) πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνή ηνπ λεξνχ 

 

 

1000€ 

  

Άξζξν 13, παξ.7 

Πξφθιεζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ή βιαβψλ 

κε δφιν ζην αξδεπηηθφ δίθηπν απφ 

γεσξγηθά κεραλήκαηα 

 

1000€ 

 

Άξζξν 13, παξ.8 

Γηαβξνρή αγξνηηθψλ δξφκσλ, απζαίξεηεο 

ηνκέο θαη αλαπφζεζε ρσκάησλ ζηνπο 

αγξνηηθνχο δξφκνπο  

 

1000€ 

 

Άξζξν 13, παξ. 9 

Απφξξηςε λεξνχ άξδεπζεο ζε 

απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα 

500€ 

 

Άξζξν 13, παξ.10 

Γηαθνπή ή παξεκπφδηζε θπθινθνξίαο ζε 

αγξνηηθνχο δξφκνπο απφ ηνπνζέηεζε 

κεραλεκάησλ (αξδεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, 

ηξαθηέξ, θιπ) 

 

 

500€ 

  

 

Άξζξν 13, παξ.11 

Καηάιεςε ή θαιιηέξγεηα ή φξγσκα 

αγξνηηθνχ δξφκνπ. πζζψξεπζε 

ρσκάησλ, ρφξησλ, πδξναξδεπηηθνχ 

πιηθνχ, θαζψο θαη εγθαηάιεηςε 

αγξνηηθψλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, 

θιπ. πάλσ ζηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο 

 

 

 

1000€ 

 

 

 

Άξζξν 13, παξ.12 

Απφξξηςε θελψλ ζπζθεπαζηψλ 

θπηνθαξκάθσλ ζην πεξηβάιινλ 

1000€ Άξζξν 13, παξ.13 

Γηάβξσζε δξφκσλ απφ δηαξξνή πδάησλ 1000€ Άξζξν 13, παξ.14 

Απζαίξεηε επέκβαζε ζην  αξδεπηηθφ  

δίθηπν.  

1000€ Άξζξν 13, παξ. 17 
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