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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Θ γεωργία αποτελεί κφριο τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ του Διμου Πυτιλινθσ και 

ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και ανάπτυξθ του Διμου. 

Πε τθν ζκδοςθ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ προςδιορίηεται θ ςχζςθ του Διμου και των αγροτϊν 

ωσ προσ τθν χριςθ του αρδευτικοφ δικτφου, που ανικει ςτον Διμο Πυτιλινθσ για τθν άρδευςθ 

γεωργικϊν καλλιεργειϊν με ςτόχο :  

A) Ψθν καλφτερθ οργάνωςθ και λειτουργία του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ. 

B) Ψθν ορκολογικι χριςθ των επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων που διατίκενται για τθν 

άρδευςθ γεωργικϊν καλλιεργειϊν. 

Γ) Ψθν αειφόρο διαχείριςθ και προςταςία των υδατικϊν πόρων τθσ περιοχισ. 

Χτον Ξανονιςμό Άρδευςθσ περιλαμβάνονται διατάξεισ με τισ οποίεσ προςδιορίηονται: 

 Θ διάρκεια τθσ αρδευτικισ περιόδου. 

 Σι προχποκζςεισ για τθ ςφνδεςθ των καταναλωτϊν με το δθμοτικό δίκτυο άρδευςθσ. 

 Σι κανόνεσ χριςθσ του δικτφου και του νεροφ άρδευςθσ. 

 Σι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των χρθςτϊν του δικτφου. 

 Ψα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ των υδρονομζων άρδευςθσ. 

 Ψα αρμόδια δθμοτικά όργανα ςτα κζματα άρδευςθσ. 

 Ψο γενικό πλαίςιο για τον κακοριςμό και τθν επιβολι των τελϊν άρδευςθσ. 

 Σι απαγορεφςεισ, οι παραβάςεισ και τα αναλογοφντα για κάκε παράβαςθ πρόςτιμα, κακϊσ 

και τα αρμόδια δθμοτικά όργανα για τθν επιβολι, βεβαίωςθ και είςπραξθ των προςτίμων. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο ΟΡΙΜΟΙ 
Νερό Άρδευσης είναι το νερό που χρθςιμοποιείται για άρδευςθ των αγροτεμαχίων. 

Δίκτυο άρδευσης είναι το δίκτυο διανομισ του νεροφ. 

Δικαίωμα άρδευσης ζχουν τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργοφνται από νόμιμουσ κατόχουσ 

αγροτικισ γθσ, είτε είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ  είτε όχι . 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΟΠΟ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Σ Ξανονιςμόσ αυτόσ περιζχει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ παροχισ αρδευτικοφ φδατοσ προσ 

τουσ υδρολιπτεσ - αρδευτζσ από τα δίκτυα άρδευςθσ και γενικότερα τισ αρδευτικζσ υποδομζσ του 

Διμου Πυτιλινθσ και κακορίηει τα ςχετικά με τθν άρδευςθ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του Διμου 

και των υδρολθπτϊν. Επίςθσ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των αρδευτικϊν 

δικτφων που ανικουν ςτον Διμο Πυτιλινθσ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
Σ παρϊν Ξανονιςμόσ εκδίδεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 79 του Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ Α' 114) 

και αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ με ιςχφ ουςιαςτικοφ Ρόμου εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

του Διμου Πυτιλινθσ 

Για τθν κατάρτιςθ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ λιφκθκαν κυρίωσ υπόψθ οι διατάξεισ: 

 του άρκρου 75 του Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ Α' 114) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων» 

όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τα άρκρα 94 και 95 του Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ Α' 87) «Ρζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Υρόγραμμα 

Ξαλλικράτθσ», κακϊσ και του άρκρου 167 του Ρ. 3463/2006 

 του Ρ. 481/1943 (ΦΕΞ Α' 266) και του Ρ.Δ. 608/1948 (ΦΕΞ Α' 97) «Υερί διοικιςεωσ και 

διαχειρίςεωσ των δι' αρδεφςεισ χρθςιμοποιουμζνων υδάτων» 

 του Ρ.Δ. 3881/1958 (ΦΕΞ Α' 181) «Υερί Ζργων Εγγείων Βελτιϊςεων» 

 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΞ Α' 171) «Υερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίων κείμενων Ρόμου 

των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Ξοινοτιτων» 

 του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΞ Α' 243) «Υερί Σργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων» 

 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΞ Α' 114) «Υερί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των 

Διμων και Ξοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από το Ρ. του Υ.Δ. 923/1977 (ΦΕΞ Α' 

315) «Υερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ./τοσ "περί 

οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων και κοινοτιτων"» 

 του Ρ.Δ. 318/1969 (ΦΕΞ Α' 212) «Υερί βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των εςόδων των Διμων 

και Ξοινοτιτων» 

 του Υ.Δ. 499/1975 (ΦΕΞ Α' 163) «Υερί τθσ αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων και ζργων, 

των διοικοφμενων υπό των Σργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (Σ.Ε.Β.)» 

 του N. 3585/2007 (ΦΕΞ Α' 148) «Υροςταςία του περιβάλλοντοσ, αγροτικι αςφάλεια και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ρ. 3938/2011 (ΦΕΞ 61/τ. Α'/2011) 

 του N. 1080/1980 (ΦΕΞ Α' 246) «Υερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ 

περί των προςόδων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Ρομοκεςίασ και άλλων τινϊν 

ςυναφϊν διατάξεων» 

 τθσ αρικ. 4913/470/146/1960 Απόφαςθσ Ωπουργοφ Γεωργίασ (ΦΕΞ Β' 149) «Υερί εκδόςεων 

κανονιςμϊν Αρδεφςεωσ υπό των Ψοπικϊν Επιτροπϊν Αρδεφςεωσ (Ψ.Ε.Α.) του Ρ.Δ. 608/1948» 

 τθσ αρικ. Φ16/6631/1989 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΞ Β' 428) «Υροςδιοριςμόσ 
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κατϊτατων και ανϊτατων ορίων των αναγκαίων ποςοτιτων για τθν ορκολογικι χριςθ νεροφ 

ςτθν άρδευςθ», και 

 τθσ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ - Υλαίςιο για τθ διαχείριςθ των Ωδάτων (2000/60/ΕΞ). 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΡΔΕΤΗ 
1. Ωσ «Δθμοτικό Δίκτυο Άρδευςθσ» ορίηεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί 

μζρουσ αυτόνομα, υπόγεια, ι επί του εδάφουσ ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ άρδευςθσ που 

λειτουργοφν με οποιονδιποτε τρόπο ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Πυτιλινθσ και τισ 

περιεχόμενεσ ςε αυτζσ Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ των οποίων τθν ευκφνθ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, 

διαχείριςθσ και λειτουργίασ ζχει ο Διμοσ Πυτιλινθσ. 

2. Τςον αφορά τισ αρδευτικζσ υποδομζσ ιδιοκτθςίασ του Διμου Πυτιλινθσ θ μελζτθ, καταςκευι, 

επιςκευι, ςυντιρθςθ και εκμετάλλευςθ του δικτφου, των αντλιοςταςίων και των πθγϊν λιψθσ 

νεροφ κακϊσ και θ επζκταςθ του δικτφου γίνεται από το Διμο ανάλογα με τισ ανάγκεσ που 

προκφπτουν, τθν επάρκεια του νεροφ και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του Διμου. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΣΤΩΝ  

Α) ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΙΚΣΤΑ (ΑΤΛΑΚΙΑ) 

Ανοιχτά δίκτυα άρδευςθσ ορίηονται τα δίκτυα τα οποία τροφοδοτοφνται με νερό από πθγζσ, 

ποτάμια δεξαμενζσ και αντλιοςτάςια που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ με τθ μορφι 

αυλακιϊν και είναι χωμάτινα ι τςιμενταφλακεσ. Ψα δίκτυα αυτά τροφοδοτοφν με νερό τισ 

καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και αποτελοφνται από ζνα κεντρικό αφλακα, ο οποίοσ ςτθν πορεία του 

διακλαδίηεται ςε μικρότερα αυλάκια τα οποία τελικά τροφοδοτοφν τουσ υδρολιπτεσ. Θ διανομι του 

νεροφ απ' αυτά κακορίηεται από τουσ υδρονομείσ, οι οποίοι μζςω των φρεατίων διαχειρίηονται τισ 

κφρεσ κατευκφνςεωσ ροισ του νεροφ (κόφτρεσ). 

Β) ΚΛΕΙΣΑ ΔΙΚΣΤΑ 

Ξλειςτά δίκτυα άρδευςθσ ορίηονται τα δίκτυα των αγωγϊν τα οποία τροφοδοτοφνται με νερό από 

δεξαμενζσ και αντλιοςτάςια που βρίςκονται τοποκετθμζνα μζςα ςε κλειςτό όρυγμα και ςε βάκοσ 

ζωσ 1 μζτρο. Είναι καταςκευαςμζνα από ςωλινεσ PVC ι πολυαικυλενίου (PE) και ελζγχονται με 

βάνεσ από τουσ υδρονομείσ. Θ διανομι ςτα δίκτυα τα οποία δεν τροφοδοτοφνται ςυνεχϊσ με νερό, 

γίνεται από τουσ υδρονομείσ, οι οποίοι μζςω των βανϊν τροφοδοτοφν τουσ αντίςτοιχουσ κλάδουσ. 

Χτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν τοποκετθκεί ακόμθ υδρόμετρα, ο ζλεγχοσ των κλάδων που 

ζχουν νερό, γίνεται από βάνεσ που βρίςκονται ςτισ υδρολθψίεσ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΟΧΕ 
Ψο διακζςιμο νερό άρδευςθσ του Διμου χορθγείται ςτουσ καλλιεργθτζσ αγροτεμαχίων που 

βρίςκονται εντόσ τθσ εδαφικισ περιφζρειασ του Διμου, και είναι νόμιμοι κάτοχοι των 

αγροτεμμαχίων αυτϊν.  

 Ιδιοκτιτθσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ κεωρείται εκείνοσ που κατά τθ 

ςυναλλαγι του με τον Διμο Πυτιλινθσ δθλϊνει ότι είναι κφριοσ, ψιλόσ κφριοσ ι επικαρπωτισ 

τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ και υπογράφει τθν αίτθςθ για τθν υδροδότθςθ του ακινιτου. Σ 

Διμοσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν εξετάηει τίτλουσ ιδιοκτθςίασ και τυχόν διεκδικιςεισ 

πάνω ςτο ακίνθτο που πρόκειται να αρδευτεί, οφτε θ άρδευςθ αγροτεμαχίου ι οικοπζδου 

αποτελεί ςτοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτθςίασ υπζρ του αιτοφντοσ. 
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 Καταναλωτισ κεωρείται εκείνοσ που κατά τθν ςυναλλαγι του με τον Διμο Πυτιλινθσ δθλϊνει 

ότι είναι ο νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ αρδευόμενθσ ζκταςθσ (π.χ. ςτισ περιπτϊςεισ ενοικιαηομζνων 

αγροτεμαχίων καταναλωτισ είναι ο ενοικιαςτισ). 

Θ χριςθ του νεροφ αυτοφ δεν επιτρζπεται για άλλο ςκοπό. Αν για οριςμζνεσ ειδικζσ αρδευτικζσ 

χριςεισ (π.χ. ειδικζσ καλλιζργειεσ, εγκαταςτάςεισ υδροπονίασ κλπ.) υπάρχουν ειδικζσ απαιτιςεισ, ο 

υδρολιπτθσ προβαίνει με τισ κατάλλθλεσ ειδικζσ τεχνικζσ και ςυςκευζσ ςτθν επικυμθτι βελτίωςθ 

του παρεχόμενου νεροφ, με ευκφνθ και δαπάνεσ του. Σ Διμοσ Πυτιλινθσ δεν ζχει καμιά ευκφνθ, 

οφτε υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμιά τυχόν προκλθκεί από τθν ακαταλλθλότθτα 

του παρερχομζνου νεροφ για τθν ειδικι αυτι αρδευτικι χριςθ. Κατ' εξαίρεςθ επιτρζπεται θ χριςθ 

του νεροφ άρδευςθσ για κτθνοτροφικζσ μονάδεσ με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται 

ςτον παρόντα κανονιςμό. 

Για όλεσ τισ παροχζσ άρδευςθσ, οι οποίεσ προχπάρχουν του παρόντοσ Ξανονιςμοφ, οι 

ιδιοκτιτεσ των αγροτεμαχίων πρζπει να δθλϊςουν και να προςκομίςουν ςτθν τοπικι τουσ επιτροπι 

άρδευςθσ, όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που περιγράφονται ςτο άρκρο 10 παρ 1 (ιδιοκτιτθσ, 

καταναλωτισ, μζγεκοσ και είδοσ καλλιζργειασ κλπ) εντόσ εξαμινου από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ Ξανονιςμοφ. 

Χε κάκε νζα παροχι, ςε κλειςτά δίκτυα άρδευςθσ, κα τοποκετείται το υδρόμετρο και ζνασ 

ςφαιρικόσ κρουνόσ αντίςτοιχθσ διαμζτρου, πριν το υδρόμετρο και μζςα ςτο κλειςτό φρεάτιο όπου 

αυτό είναι εφικτό. Σ υδρολιπτθσ είναι υποχρεωμζνοσ αμζςωσ μετά το υδρόμετρο να τοποκετιςει 

δικό του κρουνό προκειμζνου να ελζγχει τθν παροχι του. Ψον κρουνό ελζγχου είναι υποχρεωμζνοι 

να τοποκετιςουν όλοι οι υδρολιπτεσ που αρδεφονται από κλειςτά δίκτυα. Θ διάμετροσ τθσ παροχισ 

κα κακορίηεται από τον υδρονομζα και θ εγκατάςταςθ νζασ παροχισ κα πραγματοποιείται από τθ 

Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου Πυτιλινθσ. 

Θ θμεριςια διάρκεια λειτουργίασ των αρδευτικϊν υποδομϊν εξαρτάται από τθ ηιτθςθ 

αρδευτικοφ νεροφ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ προκειμζνου να αποφεφγεται θ 

άρδευςθ κατά τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ κατά τισ οποίεσ μεγιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ αρδευτικοφ 

φδατοσ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΔΕΤΗ 
Ξάκε ιδιοκτιτθσ υδρολιπτθσ μπορεί να μεταβιβάςει τθν παροχι άρδευςθσ που διατθρεί ςτο 

ακίνθτό του, ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ ιδιοκτθςίασ. Σ νζοσ ιδιοκτιτθσ, εντόσ δφο μθνϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ πράξθσ μεταβίβαςθσ, οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον Διμο Πυτιλινθσ τθν εν λόγω 

πράξθ και να προβεί ςτθν ανάλογθ διαδικαςία που αφορά τισ νζεσ παροχζσ. 

Σ πρϊθν ιδιοκτιτθσ οφείλει να εξοφλιςει τυχόν ανεξόφλθτεσ οφειλζσ από κατανάλωςθ νεροφ. 

Θ μθ εξόφλθςθ αυτϊν ςυνεπάγεται τθν αναςτολι τθσ διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ ζωσ τθν 

τακτοποίθςθ αυτϊν. 

Χε περίπτωςθ κανάτου τυχόν οφειλζσ του κανόντοσ/οφςθσ μετακυλοφν ςτον κλθρονόμο, ο 

οποίοσ για να ςυνεχίςει να ζχει δικαίωμα να αρδεφει το ακίνθτο, κα πρζπει να τακτοποιιςει τισ 

προθγοφμενεσ οφειλζσ του κανόντοσ/οφςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΟΠΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΡΔΕΤΗ 
Χε κάκε Ψοπικι Ξοινότθτα του Διμου Πυτιλινθσ όπου λειτουργεί δθμοτικό δίκτυο άρδευςθσ, 

ςυςτινεται Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ με απόφαςθ του Ψοπικοφ Χυμβουλίου και για τισ 
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περιπτϊςεισ κάτω των 300 κατοίκων με απόφαςθ του προζδρου τθσ κοινότθτασ, με ςκοπό τθν 

εφρυκμθ λειτουργία, τθν αποδοτικι διαχείριςθ και τθν εποπτεία του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ 

που βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ οικείασ Ψοπικισ Ξοινότθτασ. 

Σι Ψοπικζσ Επιτροπζσ Άρδευςθσ είναι τριμελείσ, αποτελοφμενεσ από: 

i. Ψον χωρικό Αντιδιμαρχο ι εντεταλμζνο ςφμβουλο τθσ οικείασ Δθμοτικισ Ενότθτασ (Δ.Ε.), 

ωσ Υρόεδρο. Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχει, ο Διμαρχοσ ορίηει άλλον αιρετό εκπρόςωπο 

με απόφαςι του. 

ii. Ψον Υρόεδρο του Χυμβουλίου τθσ οικείασ  Ψοπικισ Ξοινότθτασ, ωσ Πζλοσ. 

iii. Ψον τοπικό υδρονομζα άρδευςθσ του Διμου, ωσ Πζλοσ. Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 

υδρονομζασ, θ Ψοπικι Ξοινότθτα υποδεικνφει με απόφαςι τθσ ζνα μζλοσ που κα 

ςυμπλθρϊνει τθν τριμελι επιτροπι. 

Πετά τθν απόφαςθ πρόςλθψθσ των υδρονομζων άρδευςθσ, εκδίδεται απόφαςθ του χωρικοφ 

Αντιδθμάρχου ι εντεταλμζνου Χυμβοφλου που κακορίηονται τα μζλθ των Ψοπικϊν Επιτροπϊν 

Άρδευςθσ και γίνεται θ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν αυτϊν. 

Θ Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ αςκεί, ςτα όρια τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ όπου είναι και θ περιοχι 

ευκφνθσ τθσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

i. Εποπτεφει τθ λειτουργία και διαχείριςθ του οικείου δικτφου άρδευςθσ. 

ii. Υαραλαμβάνει, εξετάηει και εγκρίνει τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ άρδευςθσ.  

iii. Ξαταρτίηει το γενικό πρόγραμμα αρδεφςεωσ ςτθν περιοχι ευκφνθ τθσ και το αναρτά ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων του τοπικοφ κοινοτικοφ καταςτιματοσ. 

iv. Πε απόφαςι τθσ κακορίηει ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ, το ανϊτατο επιτρεπτό όριο χριςθσ 

αρδευτικοφ νεροφ ςε κυβικά μζτρα ανά ςτρζμμα και κατά κατθγορία καλλιεργειϊν, 

ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, με 

ςτόχο τθν ορκολογικι διαχείριςθ και τθν εξοικονόμθςθ των υδατικϊν πόρων. 

v. Ειςθγείται ςτον Διμαρχο τθν τροποποίθςθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ ι λιξθσ τθσ αρδευτικισ 

περιόδου, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ. 

vi. Βεβαιϊνει με πράξθ τθσ, τισ αρδευτικζσ παραβάςεισ που αναφζρονται ςτον παρόντα 

Ξανονιςμό και ειςθγείται ςτον Διμαρχο τθν επιβολι του αναλογοφντοσ προςτίμου. 

vii. Βεβαιϊνει βλάβεσ που προξζνθςαν ςτο αρδευτικό δίκτυο αγρότεσ ι τρίτοι, θκελθμζνα ι όχι, 

και επιβάλλει τθν άμεςθ αποκατάςταςι τουσ. Χε περίπτωςθ που κρίνει ότι θ βλάβθ επιλκε 

εςκεμμζνα από τον ιδιοκτιτθ ι νομζα του αγροφ ειςθγείται τθν επιβολι και του ανάλογου 

προςτίμου ςφμφωνα με τον παρόντα Ξανονιςμό  

viii. Αποφαςίηει τθν διακοπι και επαναλειτουργία του αρδευτικοφ δικτφου ι τμιματοσ αυτοφ, 

εάν εντοπιςτοφν βλάβεσ που χριηουν άμεςθσ αποκατάςταςθσ. 

ix. Υαρακολουκεί και ελζγχει τθν λειτουργία των υδρονομζων άρδευςθσ. 

x. Δζχεται καταγγελίεσ αγροτϊν για τυχόν παράβαςθ κακικοντοσ υδρονομζων και τισ 

διαβιβάηει ςτο Διμαρχο για τθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου εφόςον ςυντρζχει λόγοσ. 

xi. Δζχεται και εξετάηει καταγγελίεσ/ενςτάςεισ καταναλωτϊν ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία των 

αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων (επεκτάςεισ δικτφου, εγκατάςταςθ παροχϊν, βλάβεσ, κλπ). 

Σι διατάξεισ των άρκρων 88 παρ. 1, 2 και 3 και 89 του Ρ. 3852/2010 περί ςφγκλθςθσ του 

ςυμβουλίου, τόπου ςυνεδρίαςθσ, απαρτίασ και λιψθσ αποφάςεων τοπικισ και δθμοτικισ 

κοινότθτασ εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ Ψοπικζσ Επιτροπζσ Άρδευςθσ. Ψθν γραμματειακι 

υποςτιριξθ τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ εκτελεί ο δθμοτικόσ υπάλλθλοσ που ζχει οριςτεί για τθ 

διοικθτικι εξυπθρζτθςθ του Χυμβουλίου τθσ οικείασ Ψοπικισ Ξοινότθτασ ι άλλοσ υπάλλθλοσ που 

ορίηεται με απόφαςθ Δθμάρχου ι του χωρικοφ Αντιδθμάρχου ι του εντεταλμζνου Χυμβοφλου τθσ 
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οικίασ Δ.Ε.. 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΡΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1. Θ αρδευτικι περίοδοσ λειτουργίασ του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ ξεκινά τθν 1θ Απριλίου και 

λιγει τθν 30θ Χεπτεμβρίου κάκε ζτουσ. 

Σι ωσ άνω θμερομθνίεσ είναι ενδεικτικζσ και μπορεί να τροποποιοφνται ανάλογα με τισ 

επικρατοφςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τα διακζςιμα αποκζματα υδάτων, τθν επάρκεια αυτϊν 

για άρδευςθ, τισ εκάςτοτε καλλιεργθτικζσ ανάγκεσ, το είδοσ των καλλιεργειϊν, λαμβάνοντασ 

υπόψθ και τουσ περιοριςμοφσ ι τισ απαγορεφςεισ που τυχόν τίκενται από ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμων ι αποφάςεισ αρμοδίων οργάνων και υπθρεςιϊν. Ξακορίηεται κάκε φορά ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ από τα εκάςτοτε αρμόδια όργανα του Διμου. 

2. Πε απόφαςθ του Δθμάρχου που εκδίδεται κατόπιν ειςιγθςθσ των Ψοπικϊν Επιτροπϊν Άρδευςθσ 

μπορεί να τροποποιείται θ θμερομθνία ζναρξθσ ι λιξθσ τθσ αρδευτικισ περιόδου. Θ απόφαςθ 

αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και ςτα καταςτιματα των οικείων Ψοπικϊν 

Ξοινοτιτων, με ζκδοςθ ςχετικοφ αποδεικτικοφ ανάρτθςθσ. Επιπλζον θ απόφαςθ δθμοςιεφεται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και δθμοςιοποιείται με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο. 

3. Θ λειτουργία του δικτφου για όλθ τθν αρδευτικι περίοδο κα είναι 24ωρθ, με εξαίρεςθ τισ 

περιπτϊςεισ βλαβϊν ςτο δίκτυο ι ςτα αντλιοςτάςια, απρόβλεπτων δυςμενϊν ςυνκθκϊν (π.χ. 

ανομβρίασ), ι όταν αυτό κρικεί αναγκαίο λόγω άλλθσ ανωτζρασ βίασ, φςτερα από απόφαςθ των 

οικείων Ψοπικϊν Επιτροπϊν Άρδευςθσ. Σ Διμοσ Πυτιλινθσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να 

ικανοποιεί απαιτιςεισ μεγάλων ςτιγμιαίων καταναλϊςεων αιχμισ μζςα ςτο 24ωρο. Θ 

παρεχόμενθ ποςότθτα νεροφ κατανζμεται περίπου ομοιόμορφα μζςα ςτο 24ωρο και ο 

υδρολιπτθσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα αιχμισ μζςω δεξαμενισ 

εξιςορρόπθςθσ - αποκικευςθσ του νεροφ ι άλλθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ. Σ Διμοσ Πυτιλινθσ δεν 

φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ που μποροφν να προκλθκοφν ςτισ ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ 

του υδρολιπτθ από τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ του νεροφ από το μθδενικό μζχρι το κανονικό 

επίπεδο, μετά τθν επαναλειτουργία ι και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του δικτφου άρδευςθσ. 

4. Χτισ περιπτϊςεισ που παρατθρθκεί αδυναμία του δικτφου να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ του 

νεροφ (βλάβεσ ςε υδρολθψία - αντλιοςτάςια - ταυτόχρονθ ηιτθςθ νεροφ από πολλοφσ 

παραγωγοφσ) τθ διανομι του νεροφ κα κάνουν τα υδρονομικά όργανα ςε ςυνεργαςία με τισ 

Ψοπικζσ Επιτροπζσ Άρδευςθσ. Ψυχόν άλλα προβλιματα αντιμετωπίηονται με απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΡΔΕΤΟΜΕΝΕ ΕΚΣΑΕΙ 
Σι περιοχζσ οι όποιεσ εντάςςονται ςτο ςφςτθμα άρδευςθσ του Διμου Πυτιλινθσ είναι οι 

παρακάτω: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 
Τ.Κ. ΑΓΙΑΣΟΥ 

1) Αρδεσηικό δίκησο «Μ. Λίμνης» (κλειζηό δίκησο) 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ  

Σ.Κ. ΙΙΠΕΙΟΤ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 

1) Αρδευτικό δίκτυο Λππείου - Ξεραμειϊν (κλειςτό δίκτυο) 
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Σ.Κ. ΚΑΣΩ ΣΡΙΣΟΤ - ΜΤΧΟΤ 

1) Αρδευτικό δίκτυο Ξάτω Ψρίτουσ - Πυχοφσ (κλειςτό δίκτυο) 

Σ.Κ. ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΩΝ 

1) Αρδευτικό δίκτυο Οάμπου Πφλων (ανοιχτό δίκτυο) 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗ 
Σ.Κ. ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗ 
1) Αρδευτικό δίκτυο «Ψενζγια - Ξάμπου» (κλειςτό δίκτυο) 
Σ.Κ. ΠΗΓΗ 
1) Αρδευτικό δίκτυο «Ξαμζνθ Ξαρδιά» (κλειςτό δίκτυο) 
Σ.Κ ΚΩΜΗ 
1) Ανοικτό αρδευτικό δίκτυο 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ  

Σ.Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ 

1) Αρδευτικό δίκτυο «Αγ. Λωάννθ» (κλειςτό δίκτυο) 

2) Αρδευτικό δίκτυο «Φράγμα Χεδοφντα» (κλειςτό δίκτυο) 

Σ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 

1) Αρδευτικό δίκτυο «Ξαρυδιά» (ανοικτό δίκτυο) 

2) Αρδευτικό δίκτυο «Βερβζρθ Βρφςθ» (ανοικτό δίκτυο) 

3) Αρδευτικό δίκτυο «Υίςω Βρφςθ» (ανοικτό δίκτυο) 

4) Αρδευτικό δίκτυο «Αγ. Δθμθτρίου» (κλειςτό δίκτυο) 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΔΕΤΗ 
1. Δικαίωμα χριςθσ του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ ζχουν όςοι κατζχουν και καλλιεργοφν με 

οποιοδιποτε κακεςτϊσ (ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα) χωράφια και με αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςι 

τουσ ηθτοφν να κάνουν χριςθ αυτοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν λθξιπρόκεςμεσ 

αρδευτικζσ οφειλζσ ςτον Διμο Πυτιλινθσ, ι ότι ζχουν προβεί ςε ρφκμιςθ αυτϊν. Ψα τζλθ 

άρδευςθσ κακορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Πυτιλινθσ 

Χτθν αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλεται ςτα γραφεία τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ, οι 

ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν και προςκομίηουν: 

i. Ψα ακριβι ατομικά τουσ ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ δελτίου 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου, τθλζφωνο, κλπ.) 

ii. Υροςκομίηουν το Ε9 αν το αγροτεμάχιο είναι δικό τουσ ι  ενοικιαςτιριο του αγροτεμαχίου 

ςυνοδευόμενο πάντα με το Ε9 του ιδιοκτιτθ. Επάνω τουσ κα υπογραμμίηουν το αγροτεμάχιο 

που αιτοφνται να αρδεφςουν.   

iii. Ψθν τελευταία  διλωςθ  Ενιαίασ Ενίςχυςθσ  (όπου αυτι υπάρχει), υπογραμμίηοντασ το 

αγροτεμμάχιο. 

iv. Ψο είδοσ τθσ καλλιζργειασ 

v. Ψο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ (ιδιόκτθτο ι ενοικιαηόμενο) 

vi. Χτθν υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι κα εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

αιχμισ μζςω δεξαμενισ εξιςορρόπθςθσ - αποκικευςθσ του νεροφ, ι άλλθσ κατάλλθλθσ 

διάταξθσ και ότι  διάβαςε λεπτομερϊσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τον παρόντα 

Ξανονιςμό, τον οποίο οφείλει να τθρεί. 

Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτον Διμο Πυτιλινθσ τα αποδεικτικά 
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ςτοιχεία που κα τουσ ηθτθκοφν, κατά περίπτωςθ. 

Σι ενδιαφερόμενοι χριςτεσ των αρδευτικϊν υποδομϊν του Διμου Πυτιλινθσ, υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν τθν ανωτζρω αναφερόμενθ αίτθςθ, πριν τθν ζναρξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου, εντόσ 

τακτικισ προκεςμίασ για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό των αρδεφςεων. 

Πε απόφαςθ τθσ οικείασ Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ, μποροφν να γίνουν δεκτζσ και αιτιςεισ 

ενδιαφερομζνων που υποβάλλονται εκτόσ των οριηόμενων προκεςμιϊν και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ 

αρδευτικισ περιόδου. 

Πετά τθν εξζταςθ των αιτιςεων από τθν Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ και τθν αποςτολι των 

απαντιςεων, υποχρεοφνται οι υδρολιπτεσ-αρδευτζσ να γνωρίςουν μζςα ςε δζκα πζντε (15) 

μζρεσ τισ τυχόν μεταβολζσ ςτον αρικμό των ςτρεμμάτων και ςτο είδοσ των καλλιεργειϊν που 

διλωςαν να ποτίςουν, ζτςι ϊςτε αφ' ενόσ μεν να ικανοποιθκοφν κι άλλοι παραγωγοί με τυχόν 

εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ που δεν εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα αρδεφςεωσ, αφ' ετζρου δε να μθν 

ςυμπεριλθφκοφν επιπλζον ςτρζμματα ςτισ βεβαιωτικζσ καταςτάςεισ ειςπράξεωσ. Ψο οριςτικό 

πρόγραμμα αρδεφςεωσ ςυντάςςεται μετά το γενικό ζλεγχο των εκτάςεων που δθλϊκθκαν ότι κα 

αρδευτοφν, οπότε αναρτάται Υίνακασ ςε ειδικό χϊρο των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων, με τθ ςειρά 

αρδεφςεωσ, το ωρολόγιο πρόγραμμα που υποχρεωτικά πρζπει να τθρείται και παρατθριςεισ 

ςχετικζσ με τον τρόπο άρδευςθσ εφόςον κρίνονται αναγκαίεσ. 

Τταν μία αίτθςθ για χριςθ νεροφ γίνει αποδεκτι,  ο χριςτθσ υποχρεοφται να καλφψει όλα τα 

υλικά και ζξοδα καταςκευισ δικτφου από το αγροτεμάχιο του ζωσ το ςθμείο λιψθσ νεροφ από το 

αρδευτικό δίκτυο. Σ Διμοσ είναι υπεφκυνοσ μόνο για τθν ςφνδεςθ ςτο δίκτυο. 

2. Σι κτθνοτροφικζσ μονάδεσ που με βάςθ το Άρκρο 5 του παρόντοσ κανονιςμοφ είναι 

ςυνδεδεμζνεσ ι κζλουν να ςυνδεκοφν με τα δίκτυα άρδευςθσ του Διμου Πυτιλινθσ, πρζπει να 

προςκομίηουν τθν άδεια ίδρυςθσ και άδεια λειτουργίασ ποιμνιοςτάςιου - Βουςταςίου, κακϊσ και 

κάκε χρόνο , το Πθτρϊο εκμετάλλευςθσ ηϊων ςτο όποιο δθλϊνεται ο ακριβισ αρικμόσ αυτϊν 

από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Υεριφερειακισ Αγροτικισ Σικονομίασ και Ξτθνιατρικισ τθσ Υεριφζρειασ 

Βορείου Αιγαίου, βάςει τθσ οποίασ κα προςδιορίηεται θ χρζωςθ του νεροφ. Θ χριςθ του δικτφου 

άρδευςθσ για χριςθ από τα ηϊα   κα είναι επικουρικι και ςε καμία περίπτωςθ  δεν κα μπορεί  

απαιτθκεί από τον χριςτθ αποηθμίωςθ από το Διμο, λόγω αδυναμίασ παροχισ νεροφ για 

οποιαδιποτε αιτία, κακϊσ ο αρδευτικόσ κανονιςμόσ  ιςχφει  για περιοριςμζνθ  περίοδο του 

χρόνου. 

Τλεσ οι κτθνοτροφικζσ μονάδεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν κλειςτά αρδευτικά δίκτυα υπό πίεςθ 

υποχρεοφνται να καταγράφουν τθν κατανάλωςθ τουσ με υδρομετρθτι. Χε περίπτωςθ που δεν 

υφίςταται υδρομετρθτισ και υπάρχει ςφνδεςθ με το αρδευτικό δίκτυο ο Διμοσ Πυτιλινθσ κα 

τοποκετιςει υδρομετρθτι και τα ζξοδα ςφνδεςθσ και τα υλικά  κα χρεωκοφν ςτον καταναλωτι . 

Θ χρζωςθ κα γίνεται με βάςθ τθν ζνδειξθ του υδρομετρθτι, το Πθτρϊο εκμετάλλευςθσ ηϊων 

κακϊσ και τον πινάκα μζςθσ κατανάλωςθσ νεροφ ανά ηϊο. Θ οριςτικι χρζωςθ ανά κυβικό (m3) κα 

κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.Χ. του Διμου Πυτιλινθσ . 

 

Υίνακασ Πζςθσ κατανάλωςθσ νεροφ ανά ηϊο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

(κ.μ./κεφαλι/ θμζρα) 

ΑΓΕΟΑΔΕΧ - ΠΣΧΧΣΛ ΥΑΧΩΡΧΘΧ 0,14 

ΑΛΓΣΥΦΣΒΑΨΑ- 0,008 

ΧΣΛΦΣΠΘΨΕΦΕΧ 0,10 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

(κ.μ./κεφαλι/ θμζρα) 

ΥΣΩΟΕΦΛΞΑ 0,0002 

ΓΑΟΣΥΣΩΟΕΧ 0,0002 

ΜΥΥΣΛ 0,14 

ΞΣΩΡΕΟΛΑ ΞΑΛ ΥΑΦΑΓΩΓΑ 0,004 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΔΡΟΝΟΜΕΙ 
Για τθν καλι λειτουργία του δικτφου προςλαμβάνονται υδρονομείσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και τθν απόφαςθ του εκάςτοτε αρμόδιου οργάνου του Διμου, θ οποία λαμβάνεται κάκε 

χρόνο και ορίηει τισ κζςεισ και τουσ τομείσ δράςθσ τουσ και ότι άλλο απαιτείται για τθν πρόςλθψι 

τουσ. Χυγκεκριμζνα: 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Θ πρόςλθψθ των υδρονομζων άρδευςθσ διζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Χφμφωνα 

με το άρκρο 211 του ιςχφοντοσ ςιμερα Ρ. 3584/2007, θ πρόςλθψθ των υδρονομζων διζπεται 

αποκλειςτικά από τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Υερί τθσ αςτυνομίασ επί 

Αρδευτικϊν Ωδάτων» (ΦΕΞ 60Α'), όπωσ ιςχφει. Θ πρόςλθψθ αυτϊν δεν υπάγεται ςτθν διαδικαςία τθσ 

ΥΩΧ 33/2006 (ΦΕΞ 280α'), όπωσ ιςχφει, ενϊ ενεργείται, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του ν. 

2190/1994, όπωσ ιςχφουν. 

Ψα ςυμβοφλια των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων του Διμου Πυτιλινθσ ι οι πρόεδροι για κοινότθτεσ κάτω 

των 300 κατοίκων, με ςχετικι ειςιγθςθ, εκκζτουν τθν γνϊμθ και τισ απόψεισ τουσ, για τισ ανάγκεσ 

πρόςλθψθσ των υδρονομζων, ςτισ περιοχζσ τουσ, θ οποία δεν είναι δεςμευτικι για το Δθμοτικό 

Χυμβοφλιο Πυτιλινθσ. 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Σι υδρονομείσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ φζρουν ευκφνθ για τθν πιςτι τιρθςθ του 

παρόντοσ κανονιςμοφ. Θ καταγγελία και βεβαίωςθ τυχόν αδικθμάτων που αφοροφν τον παρόντα 

κανονιςμό κα πρζπει να γίνεται εγγράφωσ και ςε διάςτθμα δυο θμερϊν από τθν διαπίςτωςθ του 

ςυμβάντοσ, ενϊπιον τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ. Σι υδρονομείσ είναι υπεφκυνοι για: 

1) Ψθν επιμζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχετεφςεωσ του νεροφ, τθν επιτιρθςθ τθσ ροισ αυτοφ 

ςτουσ αφλακεσ - κλειςτά δίκτυα, μζχρι και τθν τελευταία αρδευόμενθ ιδιοκτθςία. 

2) Ρα διαχειρίηονται αυτοί και μόνο τα δίκτυα και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ άρδευςθσ και να 

αναφζρουν αμζςωσ κάκε δυςλειτουργία των εγκαταςτάςεων. 

3) Ψθν φφλαξθ και τθν προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και τθν επιμζλεια τθσ 

καλισ λειτουργίασ τουσ. Ακόμθ για τθν αςφάλεια των χϊρων των αντλιοςταςίων και των 

φρεατίων, τα οποία κα πρζπει να είναι κλειδωμζνα και ο υδρονομζασ να ζχει τα κλειδιά. 

4) Σι υδρονομείσ είναι υπεφκυνοι και υποχρεωμζνοι να διατθροφν τουσ χϊρουσ των αντλιοςταςίων 

κακαροφσ κακϊσ και τα φρεάτια. 

5) Ρα τθροφν το πρόγραμμα άρδευςθσ και να μεριμνοφν για τθν ζγκαιρθ γνωςτοποίθςι του, ϊςτε 

να λαμβάνουν γνϊςθ οι αρδευόμενοι νωρίτερα. 

6) Ρα μθν δζχονται φιλοδωριματα ςε καμιά περίπτωςθ επί ποινι απολφςεωσ. Επιπλζον δεν 

επιτρζπεται θ άρδευςθ κτθμάτων παραγωγϊν από τουσ υδρονομείσ ζναντι αμοιβισ. 
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7) Χε ανοιχτά δίκτυα μεριμνοφν για τθν τιρθςθ καταςτάςεων με τουσ αρδευόμενουσ καταναλωτζσ. 

Χ αυτζσ κα αναγράφονται τα ςτρζμματα ι τα δζντρα αντίςτοιχα, ανάλογα με τισ χρεϊςεισ που 

ζχουν οριςτεί. Χτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ όπου υπάρχουν κλειςτά δίκτυα ο υδρονομζασ είναι 

υποχρεωμζνοσ να τθρεί καταςτάςεισ όπου κα αναγράφονται οι ϊρεσ ι τα KW, ι τα κυβικά που 

άρδευςε ι κατανάλωςε ο κάκε καταναλωτισ . 

8) Χτο τζλοσ τθσ αρδευτικισ περιόδου, οι υδρονομείσ παραδίδουν τισ καταςτάςεισ αυτζσ ςτθν 

Σικονομικι Ωπθρεςία του Διμου Πυτιλινθσ, ςθμειϊνοντασ ποιοι από τουσ ιδιοκτιτεσ ζκαναν 

χριςθ του δικαιϊματοσ άρδευςθσ και ποιοι όχι, τισ μετριςεισ κατανάλωςθσ, κακϊσ και τυχόν 

μεταβολζσ των ςτοιχείων ιδιοκτθτϊν. Πε βάςθ τισ καταςτάςεισ αυτζσ, θ Σικονομικι Ωπθρεςία 

του Διμου Πυτιλινθσ προβαίνει ςτθ ςφνταξθ βεβαιωτικϊν καταλόγων για τθν είςπραξθ των 

αντίςτοιχων εςόδων. 

9) Εάν ο υδρονομζασ του Διμου επιτρζψει τθν άρδευςθ ςε όςουσ ζχουν οφειλζσ από προθγοφμενεσ 

χριςεισ, τιμωρείται με χρθματικό πρόςτιμο 1.000 Ευρϊ, άμεςθ απομάκρυνςθ από τα κακικοντά 

του και αντικατάςταςι του, χάνοντασ το δικαίωμα για αποηθμίωςθ του χρόνου που 

απαςχολικθκε ςτθν υπθρεςία άρδευςθσ του Διμου Πυτιλινθσ 

10) Χε κακθμερινι βάςθ κα περιοδεφουν τθν αρδευόμενθ περιοχι και κα ελζγχουν τα υδρόμετρα 

(όπου αυτά υπάρχουν ςτα κλειςτά δίκτυα) και τα αυλάκια, για να ζχουν ιδία αντίλθψθ των 

ςυνκθκϊν λειτουργίασ αυτϊν. Χε κάκε αντλιοςτάςιο οι υδρονομείσ υποχρεοφνται, με δικι τουσ 

ευκφνθ, να τθροφν αρχείο, ςτο οποίο κα καταγράφονται με ακρίβεια τα κυβικά νεροφ που 

καταναλϊνονται από τθν μια επίςκεψι τουσ ζωσ τθν άλλθ. Επιπλζον, ςε κάκε αντλιοςτάςιο κα 

τθρείται, με ευκφνθ των υδρονομζων, βιβλίο επιςκζψεων - ςυμβάντων ςτο οποίο κα 

αναγράφονται τόςο από τουσ ίδιουσ όςο και από τυχόν ςυντθρθτζσ, αυςτθρι καταγραφι των 

επιςκζψεϊν τουσ, θ οποία και κα περιλαμβάνει: 

i. Υροςωπικά ςτοιχεία εργαηομζνου (ονοματεπϊνυμο - υπογραφι), ακριβείσ ϊρα 

προςζλευςθσ - αποχϊρθςισ του από το αντλιοςτάςιο (θμερομθνία και ϊρα) 

ii. Είδοσ εργαςίασ που παρείχε 

iii. Ψα τυχόν προβλιματα ςτθ λειτουργία των αντλιοςταςίων και ο χρόνοσ που 

παρουςιάςτθκαν αυτά, και 

iv. Ψο είδοσ και ο ακριβισ αρικμόσ τεμαχίων από τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν για κάκε 

εργαςία. 

11) Σι υδρονομείσ κα ςυνεργάηονται ςτενά με τθ Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου Πυτιλινθσ, ςτθν 

οποία κα δίνουν γραπτι αναφορά ςτο τζλοσ κάκε μινα, τόςο των κυβικϊν που καταναλϊκθκαν 

όςο και των υλικϊν που δαπανικθκαν για κάκε βλάβθ που εντοπίςκθκε και διορκϊκθκε. 

12) Για κάκε αρδευτικό δίκτυο με υδραφλακεσ κα τθροφν κατάςταςθ ςτθν οποία κα είναι 

καταγεγραμμζνα τα ονόματα των καταναλωτϊν ςφμφωνα με το πρόγραμμα άρδευςθσ. Χε 

περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του προγράμματοσ ςε όλα τα δίκτυα λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ το 

πρόγραμμα κα ςυνεχίηεται εκεί που είχε ςταματιςει πριν. 

13) Σι υδρονομείσ κα πρζπει να κάνουν ζλεγχο των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τουσ 

αρδευόμενουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τθν ζκταςθ και τα δζντρα που αρδεφονται. 

14) Ρα επιτθροφν τισ κοινόχρθςτεσ υδρολθψίεσ και να αναφζρει όποιων χρθςιμοποιεί το νερό για 

χριςεισ πζραν του ραντίςματοσ των καλλιεργειϊν . 

15) Σι υδρονομείσ είναι υποχρεωμζνοι να παρεμβαίνουν και να επιλφουν ηθτιματα που αφοροφν 

ςτο δίκτυο άρδευςθσ οποιαδιποτε ϊρα και του 24ϊρου, ανεξάρτθτα από το ωράριο 

απαςχόλθςισ του, κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ αρδευτικισ περιόδου και απαγορεφεται να 

αςχολοφνται κατά τθν ϊρα τθσ υπθρεςίασ τουσ ςε κάκε εργαςία ξζνθ προσ τα κακικοντά τουσ. 
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Θ Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου Πυτιλινθσ κα μεριμνά ϊςτε θ χριςθ των αρδευτικϊν 

γεωτριςεων να γίνεται ςφμφωνα με τθ δυναμικότθτα που προβλζπεται ςτθν άδειά τουσ, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ υπεράντλθςθ νεροφ από αυτζσ. 

Χε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω από τουσ υδρονομείσ ο Διμοσ Πυτιλινθσ κα μπορεί να 

προβεί ςτισ νόμιμεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Για κάκε παράπονο κατά των υδρονομζων και λοιπϊν οργάνων του Διμου ςε ότι αφορά τθν 

εφαρμογι του Ξανονιςμοφ Άρδευςθσ, κα πρζπει οι ενδιαφερόμενοι να απευκφνονται, εντόσ 

προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν ςτα αρμόδια όργανα του Διμου για λιψθ τυχόν μζτρων. 

ΘΕΕΙ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

Σ αρικμόσ των κζςεων των υδρονομζων κατά Ψοπικι Ξοινότθτα, καλφπτει τισ ετιςιεσ ανάγκεσ 

για τθν διανομι του νεροφ και τθν επιτιρθςθ του δικτφου άρδευςθσ ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ 

του Διμου Πυτιλινθσ. 

Σ Διμοσ με απόφαςθ του εκάςτοτε αρμόδιου οργάνου του, δφναται μετά από αξιολόγθςθ των 

εκάςτοτε κατ' ζτοσ ιςχυουςϊν ςυνκθκϊν και αναγκϊν άρδευςθσ να μθν καλφπτει όλεσ τισ 

προβλεπόμενεσ, με τον παρόντα κανονιςμό, κζςεισ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΓΛΑΧΣΩ : κζςεισ 1  

Αναλυτικά κατανζμονται ωσ εξισ: 

Περιοχι Θζςεισ 

Ψοπικι Ξοινότθτα Αγιάςου 1 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΩΕΦΓΕΨΣΩΟΑ : κζςεισ 2  

Αναλυτικά κατανζμονται ωσ εξισ: 

Περιοχι Θζςεισ 

Ψοπικι Ξοινότθτα Ξάτω Ψρίτουσ και Ψοπικι Ξοινότθτα Πυχοφσ 1 

Ψοπικι Ξοινότθτα Λππείου και Ψοπικι Ξοινότθτα Ξεραμειϊν και 

Ψοπικι Ξοινότθτα Οάμπου Πφλων 
1 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΟΣΩΨΦΣΥΣΟΘΧ ΚΕΦΠΘΧ : κζςεισ 2  

Αναλυτικά κατανζμονται ωσ εξισ : 

Περιοχι Θζςεισ 

Ψοπικι Ξοινότθτα Υθγισ και Ψοπικι Ξοινότθτα Ξϊμθσ 1 

Ψοπικι Ξοινότθτα Οουτρόπολθσ  Κερμισ 1 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΥΟΩΠΑΦΛΣΩ : κζςεισ 1 

Αναλυτικά κατανζμονται ωσ εξισ : 

Περιοχι Θζςεισ 

Ψοπικι Ξοινότθτα Υλωμαρίου και Ψοπικι κοινότθτα Πεγαλοχωρίου 1 
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΜΗ ΝΕΡΟΤ 
Χτισ περιπτϊςεισ που παρατθρθκεί αδυναμία του δικτφου να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ του 

νεροφ (βλάβεσ ςε υδρολθψία - αντλιοςτάςια - ταυτόχρονθ ηιτθςθ νεροφ από πολλοφσ παραγωγοφσ) 

τθ διανομι του νεροφ κα κάνουν τα υδρονομικά όργανα ςε ςυνεργαςία με τον Υρόεδρο του 

Ψοπικοφ Χυμβουλίου κατά τθν κρίςθ τουσ. 

Εφόςον υπάρχει επάρκεια και ευχζρεια, μπορεί να χορθγθκεί νερό ςτουσ καλλιεργθτζσ που δεν 

διλωςαν τα αγροτεμάχιά τουσ όπωσ ορίηεται ςτον παρόντα Ξανονιςμό. Χ' αυτι τθν περίπτωςθ οι εν 

λόγω καλλιεργθτζσ εντάςςονται και αυτοί ςτο πρόγραμμα αρδεφςεωσ, με ςειρά που ορίηεται από το 

αρμόδιο αρδευτικό όργανο, εφόςον τοποκετθκεί υδρόμετρο ςτθ παροχι τουσ και τθρθκοφν τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
Τςοι κάνουν χριςθ του αρδευτικοφ δικτφου του Διμου Πυτιλινθσ είναι υποχρεωμζνοι: 

1) Ρα ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ Άρδευςθσ, τισ οδθγίεσ και 

ςυςτάςεισ των υδρονομικϊν οργάνων και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ των Ψοπικϊν Επιτροπϊν 

Άρδευςθσ και του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. 

2) Ρα ςυνεργάηονται με τα αρμόδια όργανα και υπθρεςίεσ του Διμου για τθν καλφτερθ δυνατι 

λειτουργία του δικτφου προσ όφελοσ όλων. 

3) Ρα προβαίνουν ςε διλωςθ των καλλιεργειϊν εντόσ τθσ οριηόμενθσ από το Διμο χρονικισ 

προκεςμίασ, προςκομίηοντασ όλα τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά 

περίπτωςθ. 

4) Ρα δθλϊνουν ζγκαιρα ςτον αρμόδιο υδρονομζα τθν πρόκεςι τουσ να ποτίςουν και να τθροφν το 

πρόγραμμα άρδευςθσ που κζτει ο υδρονομζασ. 

5) Ρα ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ των υδρονομζων που αφοροφν τισ ϊρεσ χριςθσ του 

δικτφου και τθν αρτιότθτα των αρδευτικϊν εξαρτθμάτων. 

6) Ρα εξοφλοφν τισ βεβαιωκείςεσ οφειλζσ παρελκόντων ετϊν από τζλθ άρδευςθσ πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ νζασ αρδευτικισ περιόδου. Εάν ζχει γίνει ρφκμιςθ των οφειλϊν αυτϊν, κα πρζπει να 

ζχουν καταβλθκεί κανονικά οι λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ. Τπου προβλζπεται προκαταβολι / 

τμθματικι καταβολι τελϊν άρδευςθσ, αυτζσ πρζπει να εξοφλοφνται εντόσ των οριηόμενων 

προκεςμιϊν. 

7) Ρα παρευρίςκονται αυτοπροςϊπωσ ι με ενιλικο αντιπρόςωπό τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

άρδευςθσ των κτθμάτων τουσ και μζχρι το τζλοσ αυτισ. 

8) Ρα δθλϊνουν άμεςα ςτον υδρονομζα ι ςτθν Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ οποιαδιποτε ηθμιά 

που προκλικθκε ςτο δίκτυο είτε από δικι τουσ υπαιτιότθτα είτε όχι. Χε περίπτωςθ πρόκλθςθσ 

ηθμιάσ ςε δθμοτικζσ αρδευτικζσ υποδομζσ ο χριςτθσ που προκάλεςε τθ ηθμιά κα πρζπει άμεςα 

να τθν αποκαταςτιςει με δικι του δαπάνθ και με τεχνικά ορκό τρόπο. Χε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ βλάβθσ ο Διμοσ Πυτιλινθσ κα προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

με χρζωςθ από το Διμο των απαιτοφμενων υλικϊν και εργαςίασ. 

9) Ρα μθν επεμβαίνουν κατά οποιονδιποτε τρόπο ςτισ υδρολθψίεσ, βάνεσ, αντιλοςτάςια κλπ για 

τθ ρφκμιςθ των νερϊν άρδευςθσ που είναι αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ των υδρονομικϊν 

οργάνων. Σ Διμοσ δεν ευκφνεται για τθν αυκαίρετθ επζμβαςθ των χρθςτϊν νεροφ ςτισ 

υδρολθψίεσ και τισ βάνεσ, οφτε για τυχόν ηθμιζσ, ατυχιματα ακόμα και κανάτουσ που μπορεί να 

προκλθκοφν. 

10) Ρα μεριμνοφν και να φροντίηουν για τθν κακαριότθτα και τθν προςβαςιμότθτα των ςθμείων 
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υδρολθψίασ. 

11) Ρα λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται θ ςπατάλθ νεροφ και θ 

πρόκλθςθ ηθμιϊν από διικθςθ, πλθμμφρεσ από τισ υδρολθψίεσ πριν και μετά το πότιςμα, 

υπερχείλιςθ και διαφυγι του νεροφ ςε παρακείμενα με τα δικά τουσ κτιματα, αγροτικοφσ 

δρόμουσ και εγκαταςτάςεισ. 

12) Ρα προςζχουν και να προςτατεφουν τισ αρδευτικζσ υποδομζσ του Διμου ϊςτε να μθν 

προκαλοφν φκορζσ και ηθμίεσ με τθ χριςθ των γεωργικϊν μθχανθμάτων τουσ. 

13) Χτθ διάρκεια του ποτίςματοσ ο χριςτθσ του δικτφου είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι 

λειτουργία των ιδιωτικϊν μζςων άρδευςθσ και ευκφνεται για τθν πρόκλθςθ οποιαςδιποτε 

ηθμιάσ ςτο αρδευτικό ι οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειϊν από κακι λειτουργία των 

ιδιωτικϊν ςυςτθμάτων άρδευςθσ. 

14) Ρα επιτρζπουν τθν διζλευςθ, τθν παραμονι και τθν εκςκαφι των χωραφιϊν τουσ από 

μθχανιματα του Διμου όταν πρόκειται για περιπτϊςεισ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν του δικτφου 

που μπορεί να ςυμβοφν, ανεξάρτθτα από τον χρόνο, τθν μορφι και τθν θλικία τθσ καλλιζργειασ 

τουσ. 

15) Ρα λαμβάνουν μζτρα αςφαλείασ κατά τθ χριςθ τεχνθτισ βροχισ κοντά ςε θλεκτροφόρα 

καλϊδια ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν ατυχιματα. Ειδικότερα τα εξαρτιματα και οι ςωλθνϊςεισ 

άρδευςθσ κατά τθ μεταφορά τουσ να μθν πλθςιάηουν θλεκτροφόρα καλϊδια γιατί υπάρχει 

κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. Επιπλζον κατά τθ χριςθ τθσ τεχνθτισ βροχισ το εκτοξευμζνο νερό να 

μθν πλθςιάηει και ακόμθ χειρότερα να μθν ζρχεται ςε επαφι με θλεκτροφόρα καλϊδια. Σι 

εκτοξευτιρεσ να τοποκετοφνται μακριά από θλεκτρικζσ γραμμζσ και δίκτυα τθσ ΔΕΘ και να 

ζχουν τζτοια κλίςθ, ϊςτε οι εκτοξευόμενεσ ςταγόνεσ νεροφ να μθν πλθςιάηουν θλεκτροφόρα 

καλϊδια ςε απόςταςθ μικρότερθ των δζκα (10) μζτρων. 

16) Ρα δζχονται τα υλικά κακαριςμοφ (χϊματα) των τυχόν αρδευτικϊν διωρφγων ςτθν άκρθ των 

ιδιοκτθςιϊν τουσ αναντίρρθτα και χωρίσ αποηθμίωςθ. 

17) Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων ςε δρόμουσ που να εμποδίηουν τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία κακϊσ και το βρζξιμο των δρόμων με αρδευτικά νερά. 

18) Απαγορεφεται θ φφτευςθ δζνδρων ςε απόςταςθ μικρότερθ των δυόμιςθ (2,5) μζτρων από το 

δθμοτικό δίκτυο άρδευςθσ. 

19) Απαγορεφεται θ άρδευςθ γειτονικϊν κτθμάτων χωρίσ τθν ζγκριςθ του υδρονομζα. 

20) Απαγορεφεται θ ανζγερςθ κτιςμάτων ςε απόςταςθ μικρότερθ των δυόμιςθ (2,5) μζτρων από το 

δθμοτικό δίκτυο άρδευςθσ. 

21) Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ και διζλευςθ ςωλινων άρδευςθσ ςε αςφαλτόδρομουσ. 

22) Χε περίπτωςθ διζλευςθσ δρόμου (χαλικόδρομου) από ςωλινεσ άρδευςθσ κα πρζπει να 

τοποκετείται επαρκισ ςιμανςθσ με ευκφνθ του παραγωγοφ. 

23) Απαγορεφεται οποιαδιποτε αυκαίρετθ παρζμβαςθ ςε υδρόμετρο άρδευςθσ. 

24) Απαγορεφεται θ ρίψθ εντόσ των καναλιϊν και γενικότερα εντόσ του δικτφου αντικειμζνων, όπωσ 

πλαςτικά δοχεία, ξφλα, πζτρεσ, χϊματα και κάκε φφςεωσ αντικείμενα που εμποδίηουν τθν 

ομαλι ροι του νεροφ. 

25) Απαγορεφεται αυςτθρά θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ κενϊν ςυςκευαςιϊν των φυτοφαρμάκων ςτο 

περιβάλλον. Σι κενζσ ςυςκευαςίεσ απορρίπτονται υποχρεωτικά ςτον πλθςιζςτερο ειδικό κάδο ι 

καταςτρζφονται με ευκφνθ του παραγωγοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ και τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

Τςοι δε ςυμμορφϊνονται με τον παρόντα Ξανονιςμό τα αρμόδια υδρονομικά όργανα βεβαιϊνουν 

τθν παράβαςθ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Επίςθσ επιβάλλεται από τθν αρμόδια 
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υπθρεςία εςόδων του Διμου, κατόπιν ζγγραφθσ ζκκεςθσ ελζγχου του υδρονομζα και απόφαςθσ τθσ 

Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ, διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ ……. (προτείνεται 300,00)…. ευρϊ. Ψο 

φψοσ του προςτίμου μπορεί να αναπροςαρμόηεται μαηί με τα τζλθ άρδευςθσ κάκε ζτοσ. Για κάκε 

περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον κανονιςμό αυτό, αποφαςίηει το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
Σ Διμοσ ζναντι των υδρολθπτϊν του αρδευτικοφ δικτφου ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

1. Περιμνά για τθν καλι λειτουργία και τακτι ςυντιρθςθ του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ, ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται απρόςκοπτα το πότιςμα των αρδευόμενων καλλιεργειϊν. 

2. Ωποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ των καλλιεργθτϊν-χρθςτϊν του αρδευτικοφ δικτφου ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

i. όταν προκλθκεί ηθμία ςτθν καλλιζργεια που οφείλεται   ςε δυςλειτουργία του δικτφου 

άρδευςθσ (π.χ. υπερχείλιςθ, πλθμμφρα), χωρίσ υπαιτιότθτα του χριςτθ. Δεν ιςχφει ςε 

περίπτωςθ μεγάλθσ βλάβθσ του δικτφου που κακιςτά αδφνατθ τθν επιςκευι ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα. 

ii. όταν προκλθκεί ηθμία ςτθν καλλιζργεια από μθχανιματα του Διμου κατά τθ διάρκεια 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν του δικτφου (π.χ. εκςκαφι, διζλευςθ μθχανθμάτων από τον 

αγρό). 

Χτισ παραπάνω περιπτϊςεισ και για τθν διαπίςτωςθ και εκτίμθςθ τθσ προκλθκείςασ ηθμίασ, θ 

οικεία Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ, μετά από ςχετικι επιτόπια γνωμάτευςθ γεωπόνου ι 

τεχνικοφ υπαλλιλου του Διμου, ςυντάςςει ζκκεςθ τθν οποία διαβιβάηει άμεςα ςτθ Ψεχνικι 

Ωπθρεςία και ςτο Διμαρχο, με παράλλθλθ κοινοποίθςθ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Χτθν ζκκεςθ αναφζρονται οπωςδιποτε θ περιγραφι και θ ζκταςθ τθσ ηθμίασ, το ηθμιογόνο 

αίτιο, κακϊσ και θ εκτίμθςθ για τθν απϊλεια παραγωγισ και το πικανό φψοσ απολεςκζντων 

εςόδων του παραγωγοφ λόγω τθσ ηθμίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα αξία του 

καλλιεργοφμενου προϊόντοσ και τον ιςχφοντα Ξανονιςμό Αςφαλιςτικισ Ξάλυψθσ Φυτικοφ 

Ξεφαλαίου του ΕΟ.Γ.Α. Για τθν καταβολι ι μθ τθσ αποηθμίωςθσ κακϊσ και για το φψοσ αυτισ 

αποφαςίηει το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. 

3. Σ Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι των καταναλωτϊν-χρθςτϊν του αρδευτικοφ δικτφου και δεν 

υποχρεοφται ςε καταβολι αποηθμιϊςεων όταν προκλθκοφν ηθμίεσ ςτισ καλλιζργειεσ ι ςτα ηϊα  

που οφείλονται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

i. όταν το νερό του αρδευτικοφ δικτφου του Διμου δεν επαρκεί για το πότιςμα των 

αγροτεμαχίων ι τθ χριςθ του από ηϊα, εξαιτίασ ελλιποφσ τροφοδοςίασ του με νερό ι όταν 

θ αρμόδια αρχι διαχείριςθσ των υδάτων προβεί με απόφαςι τθσ ςε περιοριςτικά ι 

απαγορευτικά μζτρα χριςθσ των υπόγειων ι επιφανειακϊν νερϊν. Σ κανονιςμόσ 

άρδευςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τα Χχζδια Διαχείριςθσ. Χε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ, υπεριςχφει το Χχζδιο Διαχείριςθσ. 

ii. όταν οι αρδευτικζσ γεωτριςεισ ι οι πθγζσ που τροφοδοτοφν το δθμοτικό δίκτυο άρδευςθσ 

δεν μποροφν να καλφψουν τθν ηιτθςθ (ποςότθτεσ αρδευτικοφ νεροφ), λόγω πτϊςθσ του 

υδροφόρου ορίηοντα και μείωςθσ των υπόγειων υδατικϊν αποκεμάτων που οφείλονται ςε 

περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ και κλιματολογικά αίτια. Θ ανεπάρκεια του νεροφ κα 

τεκμθριϊνεται από ζκκεςθ τθσ Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ του Διμου. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο ΣΕΛΗ ΑΡΔΕΤΗ 
1. Χε όςουσ χρθςιμοποιοφν τισ υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ του δθμοτικοφ δικτφου άρδευςθσ και 

κάνουν χριςθ του παρεχόμενου αρδευτικοφ νεροφ, επιβάλλονται τζλθ άρδευςθσ που είναι 

ανταποδοτικά ζςοδα του Διμου και προορίηονται να καλφπτουν κάκε ςυναφζσ ζξοδο τθσ 

υπθρεςίασ άρδευςθσ, ιδίωσ δε τισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και λειτουργίασ των 

αντλιοςταςίων, των γεωτριςεων, των θλεκτρικϊν παροχϊν, των αρδευτικϊν καναλιϊν, των 

δικτφων άρδευςθσ, τα ζξοδα μιςκοδοςίασ των υδρονομζων κακϊσ επίςθσ και τισ δαπάνεσ 

απόςβεςθσ των επενδυμζνων κεφαλαίων. Ψα τζλθ άρδευςθσ μποροφν να καταβάλλονται 

εφάπαξ αν είναι ζωσ 100€ ενϊ για μεγαλφτερα ποςά ςε τρεισ ιςόποςεσ δόςεισ ςτθν αρχι τθσ 

αρδευτικισ περιόδου, ςτθ μζςθ και ςτο τζλοσ αυτισ. 

2. Ψα τζλθ άρδευςθσ κακϊσ και τα πρόςτιμα ορίηονται ανά Δθμοτικι Ενότθτα του Διμου 

Πυτιλινθσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, μετά από ειςιγθςθ τθσ Σικονομικισ 

Επιτροπισ και είναι δυνατόν να αναπροςαρμόηονται κάκε χρόνο. Ξατ’ εξαίρεςθ μπορεί να 

ορίηονται και ανά Ψοπικι Ξοινότθτα. 

3. Ψο φψοσ των εκάςτοτε επιβαλλόμενων τελϊν άρδευςθσ υπολογίηεται με βάςθ τον κανόνα τθσ 

ανταποδοτικότθτασ και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Δθμοτικι Ενότθτα ι επιμζρουσ Ψοπικι 

Ξοινότθτα, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε περιοχι (τρόποσ 

άρδευςθσ, πθγι προζλευςθσ αρδευτικοφ νεροφ, είδοσ καλλιεργειϊν, κόςτοσ λειτουργίασ 

δικτφου, κλπ). 

4. Ψα τζλθ άρδευςθσ ιςχφουν για τθν επόμενθ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 

Χυμβουλίου, αρδευτικι περίοδο. Χτθν περίπτωςθ που δεν λθφκεί νζα απόφαςθ ιςχφουν τα 

τζλθ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου και εάν δεν ζχουν οριςκεί, και ς’ αυτι ιςχφουν τα τζλθ τθσ 

τελευταίασ περιόδου οριςμοφ. 

5. Ψα τζλθ άρδευςθσ βεβαιϊνονται από τθν Σικονομικι Ωπθρεςία του Διμου με τθ ςφνταξθ 

ςχετικοφ βεβαιωτικοφ καταλόγου και ειςπράττονται από τον δθμοτικό ταμία ι τουσ 

ειςπράκτορεσ του Διμου, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΞ Α' 114) «Υερί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των 

Διμων και Ξοινοτιτων», όπωσ ιςχφουν. Χε κάκε περίπτωςθ ο βεβαιωτικόσ κατάλογοσ 

άρδευςθσ, που ςυμπλθρϊνεται βάςει των αποδείξεων άρδευςθσ, βεβαιϊνεται κάκε Σκτϊβριο 

και θ οφειλι κα εξοφλείται μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου του ιδίου ζτουσ. 

Ξατόπιν αιτιματοσ ςτθν Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ και ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ 

Ωπθρεςίασ μπορεί να δοκεί παράταςθ εξόφλθςθσ που να δικαιολογείται από ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ. Πετά τθν πάροδο αυτισ τθσ θμερομθνίασ οι υπόχρεοι κα επιβαρφνονται με τισ 

νόμιμεσ προςαυξιςεισ. 

Ξατά των βεβαιωτικϊν καταλόγων μπορεί να υποβλθκεί ζνςταςθ από τον καταναλωτι εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ, ενϊπιον τθσ Ψοπικισ 

Επιτροπισ Άρδευςθσ. Σι τυχόν υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ εκδικάηονται υποχρεωτικά εντόσ δζκα 

πζντε (15) θμερϊν από τθν λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ. 

6. Σι Ψοπικζσ Επιτροπζσ Άρδευςθσ αποςτζλλουν ςτον Διμο Πυτιλινθσ απόφαςθ τθσ εκάςτοτε 

Ψοπικισ Ξοινότθτασ που να αναφζρονται ςτο φψοσ των προςτίμων για τισ εξισ παραβάςεισ: 

i. Ηθμιά ςε υπόγειο δίκτυο ι υδρολθψία. 

ii. Για αυκαίρετθ παρζμβαςθ ςε υδρολθψία ι βάνα. 

iii. Για ηθμιζσ ςε αγροτικοφσ δρόμουσ. 

iv. Για ρίψθ αντικειμζνων ςε φρεάτια, αγωγοφσ, τςιμενταφλακεσ, ςωλινεσ και 

δεξαμενζσ του αρδευτικοφ δικτφου. 
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v. Για παράνομθ λιψθ νεροφ. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 
1. Ψυχόν παράπονα καταναλωτϊν που υποβάλλονται με γραπτι αίτθςθ ι αναφορά ςτθν οικεία 

Ψοπικι Ξοινότθτα, εξετάηονται από τισ Ψοπικζσ Επιτροπζσ, τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τον 

αρμόδιο αντιδιμαρχο και κατά περίπτωςθ μποροφν να οδθγοφνται ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο.  

Σι καταναλωτζσ μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ μόνο για τον τελευταίο λογαριαςμό 

κατανάλωςθσ νεροφ, εκτόσ αν τεκμθριωμζνα ςυντρζχουν λόγοι για τθν κακυςτζρθςθ τθσ 

ζνςταςθσ, οι οποίοι αξιολογοφνται από τθν Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ. Για τον ίδιο 

λογαριαςμό δεν μπορεί να υποβλθκεί νζα ζνςταςθ. 

2. Ενςτάςεισ καταναλωτϊν για βεβαιωκζντα τζλθ άρδευςθσ κα εξετάηονται από τθν Σικονομικι 

Επιτροπι του Διμου Πυτιλινθσ, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ και 

κα επικυρϊνονται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο. 

3. Δεν γίνονται δεκτζσ ενςτάςεισ και δεν κα εξετάηονται κακόλου από τθν Ψοπικι Επιτροπι 

Άρδευςθσ ι το Δθμοτικό Χυμβοφλιο για τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

i. Τταν υποβάλλονται ζνα μινα μετά τθ λιξθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ. 

ii. Τταν ο καταναλωτισ επικαλείται δολιοφκορά από τρίτουσ, χωρίσ να υπάρχει θ αντίςτοιχθ 

πιςτοποίθςθ από τθν τιρθςθ αρχείου τθσ ΕΟ.ΑΧ. 

iii. Δεν γίνεται δεκτι ζνςταςθ καταναλωτϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, άλλεσ πζραν του 

λογαριαςμοφ για τον οποίο κατατίκεται θ ζνςταςθ.  

ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ 
1. Απαγορεφεται αυςτθρά το άνοιγμα ι κλείςιμο βαλβίδων του αρδευτικοφ δικτφου πζραν από 

αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν άρδευςθ του αγροτεμαχίου και πάντα με τθν υπόδειξθ 

του υδρονομζα. Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο …….…….(προτείνεται 

διακοςίων ευρϊ (200 €)……….. 

2. Απαγορεφεται αυςτθρά θ λακραία λιψθ νεροφ. Οακραία λιψθ κεωρείται θ χριςθ του 

δικτφου χωρίσ εντολι του υδρονομζα. Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο 

…….…….(προτείνεται τριακοςίων ευρϊ (300€) ……για τθν πρϊτθ φορά. Αν θ παράβαςθ 

επαναλθφκεί εντόσ τθσ ίδιασ αρδευτικισ περιόδου, το πρόςτιμο διπλαςιάηεται. Για κάκε 

παράβαςθ που κα διαπιςτϊνεται πζραν τθσ δεφτερθσ φοράσ, εντόσ τθσ ίδιασ αρδευτικισ 

περιόδου, το πρόςτιμο ανζρχεται ςτα …….…….(προτείνεται δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000 €) 

…….τθν κάκε φορά. 

3. Απαγορεφεται ςε οποιονδιποτε θ είςοδοσ ςε αντλιοςτάςιο εκτόσ από τον υδρονομζα που 

είναι εντεταλμζνοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ γεϊτρθςθ, τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ ι άλλα 

εξουςιοδοτθμζνα όργανα που ενεργοφν για λογαριαςμό του Διμου Πυτιλινθσ. Σι παραβάτεσ 

κα τιμωροφνται με πρόςτιμο …………..(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200 €)……... 

Σι παραβάτεσ των προθγοφμενων παραγράφων πζραν του χρθματικοφ προςτίμου που κα 

τουσ επιβάλλεται είναι υποχρεωμζνοι να αποκακιςτοφν και κάκε βλάβθ ι ηθμία προκφψει 

από αυτζσ τισ ενζργειζσ τουσ 

4. Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ τοποκζτθςθ ι αλλαγι υδρομζτρου άρδευςθσ. Σι παραβάτεσ 

τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο ……….(προτείνεται εκατό ευρϊ (100 €)……….. 

Χε περίπτωςθ βλάβθσ του υδρομζτρου ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνει αμζςωσ τον 

υδρονομζα. Αν χρειαςτεί επιςκευι ι αντικατάςταςθ του μετρθτι αυτό κα το κρίνουν τα 
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αρμόδια όργανα του Διμου και κα δϊςουν οδθγίεσ ςτον καταναλωτι-χριςτθ του δικτφου. 

5. Ξάκε αυκαίρετθ επζμβαςθ ςτουσ υδρομετρθτζσ με ςκοπό τθν παρεμπόδιςθ τθσ ςωςτισ 

καταγραφισ του νεροφ άρδευςθσ, αποτελεί παράνομθ πράξθ και ςυνεπάγεται τθν άμεςθ 

διακοπι τθσ υδροδότθςθσ αλλά και τθν επιβολι χρθματικοφ προςτίμου ……….(προτείνεται 

διακοςίων ευρϊ (200 €)………. από το αρμόδιο όργανο. Χε αυτι τθν περίπτωςθ καταλογίηονται 

ςε βάροσ του υπαίτιου επιπλζον θ αξία τθσ άρδευςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ οικονομικι 

απϊλεια που τυχόν υπζςτθ ο Διμοσ. 

6. Απαγορεφεται θ ρίψθ εντόσ των καναλιϊν και γενικότερα εντόσ του δικτφου αντικειμζνων, 

όπωσ πλαςτικά δοχεία, ξφλα, πζτρεσ, χϊματα και κάκε φφςεωσ αντικείμενα που εμποδίηουν 

τθν ομαλι ροι του νεροφ. Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο 

……….(προτείνεται διακόςιων ευρϊ (200€)……… 

7. Απαγορεφεται θ φκορά και πρόκλθςθ ηθμιϊν και βλαβϊν ςτα αρδευτικά δίκτυα από τθν μθ 

προςεκτικι χριςθ των γεωργικϊν μθχανθμάτων.  

Χε περίπτωςθ που οι βλάβεσ προκλθκοφν με δόλο των γεωργϊν-παραβατϊν εκτόσ του 

κόςτουσ αποκατάςταςθσ υλικϊν, υπθρεςιϊν, κλπ που υποχρεοφνται οι υπαίτιοι, επιβάλλεται 

και χρθματικό πρόςτιμο ……….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200 €)……… 

Χε περίπτωςθ που οι βλάβεσ προκλθκοφν από αμζλεια των γεωργϊν τότε θ οικεία Ψοπικι 

Επιτροπι Άρδευςθσ, μετά από ζκκεςθ αυτοψίασ που διενεργεί θ Ψεχνικι Ωπθρεςία του Διμου 

ςτθν οποία προςδιορίηεται το φψοσ τθσ δαπάνθσ αποκατάςταςθσ (υλικά, υπθρεςίεσ, κλπ), 

ειςθγείται ςτα αρμόδια δθμοτικά όργανα τθν πλθρωμι αυτισ τθσ δαπάνθσ ςτον Διμο από τον 

υπαίτιο τθσ ηθμίασ. 

8. Ξατά τθν διάρκεια των αρδεφςεων απαγορεφεται θ διαβροχι των αγροτικϊν δρόμων, οι 

αυκαίρετεσ τομζσ, και θ εναπόκεςθ χωμάτων ς' αυτοφσ κατά το όργωμα του χωραφιοφ. Σι 

παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο ………….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ 

(200€)……..  Αρμόδια όργανα ελζγχου κακίςτανται οι υδρονομείσ και θ οικεία Ψοπικι Επιτροπι 

Άρδευςθσ. 

9. Ξατά τθν διάρκεια των αρδεφςεων απαγορεφεται οι χριςτεσ του δικτφου να ρίχνουν νερό ςτα 

αποςτραγγιςτικά κανάλια, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ των 

γεωτριςεων και τθν ςπατάλθ του νεροφ άρδευςθσ. Τςοι δεν ςυμμορφϊνονται τιμωροφνται 

με χρθματικό πρόςτιμο …………….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200€)……... 

10. Απαγορεφεται θ διακοπι ι παρεμπόδιςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτουσ αγροτικοφσ δρόμουσ από τθν 

τοποκζτθςθ αγροτικϊν μθχανθμάτων (αρδευτικά ςυγκροτιματα, τρακτζρ, κλπ). Σι παραβάτεσ 

τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο …………….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200 €)…….. 

11. Απαγορεφεται ςτουσ καλλιεργθτζσ να καταλαμβάνουν και να καλλιεργοφν, εντόσ του 

αρδευτικοφ δικτφου, αγροτικοφσ δρόμουσ ι να τουσ οργϊςουν και να προκαλοφν φκορζσ ςτο 

οδόςτρωμα, να ςυςςωρεφουν χϊματα, χόρτα, υδρο-αρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, 

μθχανιματα, κλπ. πάνω ςτουσ αγροτικοφσ δρόμουσ. Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό 

πρόςτιμο ……..…….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200 €)……. 

12. Απαγορεφεται αυςτθρά θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ κενϊν ςυςκευαςιϊν των φυτοφαρμάκων 

ςτο περιβάλλον. Σι κενζσ ςυςκευαςίεσ απορρίπτονται υποχρεωτικά ςτον πλθςιζςτερο ειδικό 

κάδο ι καταςτρζφονται με ευκφνθ του παραγωγοφ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τισ ετικζτασ και 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σι παραβάτεσ τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο 

…………….(προτείνεται διακοςίων ευρϊ (200€)…….. 

Ψα χρθματικά πρόςτιμα που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο μπορεί να αναπροςαρμόηονται με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Πυτιλινθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο ΒΕΒΑΙΩΗ - ΕΠΙΒΟΛΗ - ΕΙΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 
1. Χε όςουσ βεβαιϊνονται παραβάςεισ ςτα πλαίςια του παρόντοσ κανονιςμοφ επιβάλλονται τα 

αντίςτοιχα πρόςτιμα που ορίηονται ςτο προθγοφμενο Άρκρο του κανονιςμοφ. 

2. Θ Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ μετά τθ διενζργεια αυτοψίασ και εφόςον διαπιςτϊςει παραβίαςθ 

διατάξεων του παρόντοσ Ξανονιςμοφ, ςυντάςςει εισ τριπλοφν «Υράξθ Βεβαίωςθσ Υαράβαςθσ» 

ςτθν οποία αναγράφονται: 

i. Ψα προσ εξατομίκευςθ του παραβάτθ απαιτοφμενα ςτοιχεία ταυτότθτασ 

ii. Σ χρόνοσ και ο τόποσ τζλεςθσ τθσ παράβαςθσ 

iii. Χυνοπτικι αναφορά τθσ τελεςκείςασ παράβαςθσ και μνεία τθσ διάταξθσ ι των διατάξεων 

του Ξανονιςμοφ που παραβιάηονται 

iv. Ψο φψοσ του χρθματικοφ προςτίμου που προτείνεται να επιβλθκεί 

3. Θ Υράξθ Βεβαίωςθσ Υαράβαςθσ υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ 

Άρδευςθσ και τον παραβάτθ εφόςον τθν αποδζχεται. Χε περίπτωςθ άρνθςθσ του παραβάτθ να 

υπογράψει, αναφζρεται ο λόγοσ τθσ άρνθςθσ ςτθν Υράξθ Βεβαίωςθσ Υαράβαςθσ. 

4. Από το τριπλότυπο τθσ Υράξθσ Βεβαίωςθσ Υαράβαςθσ, το πρϊτο φφλλο επιδίδεται ςτον 

παραβάτθ με αποδεικτικό, το δεφτερο διαβιβάηεται ςτθν Δ/νςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν -

Ψμιμα Ψαμειακισ Ωπθρεςίασ με ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Δθμάρχου ι του 

αρμοδίου Αντιδθμάρχου επιβολισ του κατά περίπτωςθ προτεινόμενου προςτίμου και το τρίτο 

παραμζνει ςτο ςτζλεχοσ. 

5. Σι αποφάςεισ επιβολισ των προςτίμων που προβλζπονται από τον παρόντα Ξανονιςμό 

εκδίδονται από τον Διμαρχο ι τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο και ειςπράττονται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 318/1969 (ΦΕΞ Α' 212) «Υερί βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των εςόδων των 

Διμων και Ξοινοτιτων». Χε περιπτϊςεισ ςυνεχιηόμενων παραβάςεων από τον ίδιο υπαίτιο, θ 

Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ προβαίνει ςε ζγγραφθ ςφςταςθ προσ αυτόν ορίηοντασ εφλογο χρόνο 

ςυμμόρφωςθσ. Πετά το πζραν του οριηόμενου χρόνου και εφόςον δεν ςυμμορφωκεί ο 

υπαίτιοσ, με απόφαςθ του Δθμάρχου μετά από ειςιγθςθ τθσ Ψοπικισ Επιτροπισ Άρδευςθσ 

μπορεί να επιβάλλεται ςε βάροσ του και νζο πρόςτιμο επαυξθμζνο ζωσ το διπλάςιο του 

ανϊτερου προβλεπόμενου διοικθτικοφ προςτίμου που ιςχφει κατά περίπτωςθ. 

6. Σι κατά τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου καταλαμβανόμενοι επ' αυτοφϊρω παραβάτεσ 

ςτουσ οποίουσ επιβλικθκε πρόςτιμο, εφόςον αμφιςβθτοφν τθν αποδιδόμενθ παράβαςθ και το 

επιβλθκζν πρόςτιμο, μποροφν να αποτακοφν με αίτθςι τουσ ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο του 

Διμου και εφόςον αυτι δεν ικανοποιθκεί μποροφν να προςφφγουν ςτο αρμόδιο Δικαςτιριο. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Θ Ψοπικι Επιτροπι Άρδευςθσ ςε ςυνεργαςία με τα ςυμβοφλια των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων δφναται 

ςτθν χωρικι κατανομι τθσ εκάςτοτε Ψοπικισ Ξοινότθτασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

αρδευτικοφ δικτφου, να περιγράφει και να κακορίηει τεχνικά χαρακτθριςτικά του δικτφου άρδευςθσ 

όπωσ τα είδθ δικτφων, οι παροχζσ και θ μεταφορά, μετατροπι, μετατόπιςθ, ανφψωςθ και 

καταβίβαςθ αυτϊν (των παροχϊν), οι υδρομετρθτζσ και ο χϊροσ τοποκζτθςθσ αυτϊν, οι εςωτερικζσ 

εγκαταςτάςεισ άρδευςθσ και τζλοσ τθν διαδικαςία ςφνδεςθσ που περιλαμβάνει τουσ όρουσ, τα 

δικαιολογθτικά, τισ δαπάνεσ, τουσ λογαριαςμοφσ και τα τζλθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο άρδευςθσ, τα 

οποία και κα αποτελοφν τμιμα του παρόντοσ κανονιςμοφ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Ψοπικοφ 

Χυμβουλίου ι του προζδρου τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ ςε περιπτϊςεισ κάτω των 300 κατοίκων και 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 
Ηθτιματα που δεν καλφπτονται από το παρόντα κανονιςμό διαβιβάηονται από τθν αρμόδια 

Ωπθρεςία ςτθν Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ για να ειςθγθκεί προκειμζνου να εξεταςτοφν από το 

Δθμοτικό Χυμβοφλιο Πυτιλινθσ. 

ΑΡΘΡΟ 21ο ΙΧΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
Σ παρϊν Ξανονιςμόσ, αποτελοφμενοσ από είκοςι ζνα (21) άρκρα τίκεται ςε ιςχφ από τθν 

επομζνθ τθσ ζγκριςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου (Α.Δ.Α.) τθσ απόφαςθσ του 

Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Πυτιλινθσ.` Ξάκε προθγοφμενθ απόφαςθ καταργείται. Επιτρζπεται 

τροποποίθςθ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ με ςυμπλιρωςθ ι κατάργθςθ διατάξεων του μόνο μετά 

από απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Πυτιλινθσ και κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

Υοιότθτασ Ηωισ Διμου Πυτιλινθσ. 

Σ Ξανονιςμόσ αυτόσ ψθφίςτθκε και εγκρίκθκε ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ.......................2020, με τθν 

υπ’ αρικ. ............................./2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Πυτιλινθσ. 
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