ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 2ης/30-12-2020
Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυτιλήνης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3/2020

ΘΕΜΑ 2ο Η/Δ: Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης.
Σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη
11:00μ.μ., επαναλήφθηκε- λόγω έλλειψης απαρτίας στις 29 Δεκεμβρίου 2020- η δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μυτιλήνης, ύστερα από την αριθ.
41823/30-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου
και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με: α) τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την Δ1α/ΓΠ.οικ.:
80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης, κ. Χατζηγιάννης Δημοσθένης, διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριάντα έξι (36) μελών, συμμετείχαν τα έντεκα (11) μέλη της, ήτοι:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης
Φ Ο Ρ Ε Ι Σ:
Α/Α
10
12
20

ΦΟΡΕΙΣ
(με δικαίωμα ψήφου)
Ένωση Καταναλωτών Λέσβου
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λέσβου
Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Λέσβου

Δ Η Μ Ο Τ Ε Σ:
Α/Α
1
2
4
5
6
7
9

Βουνάτσος
Μαραμπούτης
Νείρος
Πανταζόπουλος
Παυλής
Σπυρέλλης
Στεφανής

ΔΗΜΟΤΕΣ
(με δικαίωμα ψήφου)
Ευάγγελος
Μιχάλης
Αντώνιος
Ιγνάτιος
Ευάγγελος
Νικόλαος
Νικόλαος
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ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Φ Ο Ρ Ε Ι Σ:
Α/Α
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26

ΦΟΡΕΙΣ
(με δικαίωμα ψήφου)
ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Β. Αιγαίου
Δικηγορικός Σύλλογος Λέσβου
Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου
Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης
Εμπορικός Σύλλογος Πλωμαρίου
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου
Ένωση Ιδιόκτητων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λέσβου
Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου
Επιμελητήριο Λέσβου
ΕΠΣΛ-Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου
Οικονομικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου
Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής
Παλλεσβιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΑΝΑΣΑ»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου
Σωματείο Τουριστικών Πρακτόρων Λέσβου
Τεχνικό Επιμελητήριο Λέσβου ΤΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου
Τοπική Ένωση ΣΕΓΑΣ (κλασικός αθλητισμός)
Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου
Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου

Δ Η Μ Ο Τ Ε Σ:
Α/Α
3
8
10

Μπακίτα
Στεργιανός
Χατζηβασιλείου

ΔΗΜΟΤΕΣ
(με δικαίωμα ψήφου)
Ιωάννα
Χρυσόστομος
Αντωνία
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Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι
πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου, οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι
αρμόδιων κρατικών αρχών και υπηρεσιακοί παράγοντες, από τους οποίους συμμετείχαν:
1.
2.

Η Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου
Ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, Σάκκης Ευστράτιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου, Κριπιντήρης Ευστράτιος για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, κ. Χατζηγιάννης Δημοσθένης, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Σώματος το σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Μυτιλήνης, που είναι
συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Οι παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής επί του θέματος, έχουν ως εξής:
 Ηλίας Σπανουδάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου:
«ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Η γενική θέση μας επί του σχεδίου του κανονισμού άρδευσης είναι ότι το κείμενο χρήζει
βελτίωσης δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει στοιχεία, που εκτιμούμε ως θεμελιώδη για την ορθή
επίτευξη του σκοπού του.
 Από το σχέδιο του κανονισμού δεν προκύπτει κεντρική υπηρεσία του Δήμου που θα
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο τήρησής του, κάτι που κατά την άποψή
μας είναι απαραίτητο.
 Επειδή φαινόμενα υποβάθμισης νερού λόγω υπεράντλησης (υφαλμύρωση) ή από άλλη
αιτία, κατά τρόπο που να καταστεί επιβλαβές για τις καλλιέργειες, δεν είναι σπάνια και
επειδή αναμένεται με την κλιματική αλλαγή να καταστούν συχνότερα, προς αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων θα πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό όρος παρακολούθησης
της ποιότητας του αρδευτικού νερού με ευθύνη του δήμου. Δηλαδή, ο δήμος πρέπει να
έχει γνώση της χημικής κατάστασης του νερού, με μία τουλάχιστον τυπική χημική
εξέταση στα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν την άρδευση ανά αρδευτική πηγή, που να
βεβαιώνει την καταλληλότητά του για άρδευση. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι
διαθέσιμη στους καταναλωτές. Για την αποφυγή υφαλμυρώσεων θα πρέπει κατά το
πέρας της θερινής περιόδου, τουλάχιστον στις παραθαλάσσιες περιοχές, η εξέταση να
επαναλαμβάνεται και αναλόγως να τροποποιούνται οι παροχές με οδηγίες γεωπόνου.
 Πρέπει να προβλέπεται από τον κανονισμό, ότι προκειμένου το νερό άρδευσης να
χρησιμοποιηθεί για πότισμα ζώων θα ζητείται απόφαση κτηνιάτρου της Περιφέρειας.
 Στο άρθρο 17, περί προστίμων, στο εδάφιο 12, εκτός από την ανεξέλεγκτη απόρριψη
κενών συσκευασίας φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, πρέπει να αναφέρεται και στην
απαγόρευση της ρύπανσης του αρδευτικού νερού, των αυλάκων του και γενικότερα του
περιβάλλοντος με φυτοφάρμακα. Κρίνουμε δε ότι το πρόστιμο για τις περιπτώσεις αυτές
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πρέπει να είναι υψηλό: 500 ευρώ για απόρριψη συσκευασιών και 2000 ευρώ για
ρύπανση του νερού.
Με βάση τα παραπάνω η ψήφος μας διαμορφώνεται ως εξής:
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
τοποθέτησή μας.»

ΑΡΔΕΥΣΗΣ: ΟΧΙ για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουμε στην

 Μαραμπούτης Μιχάλης (Δημότης):
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗΣ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ
ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΙΣΩΣ,
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΣΕ ΙΣΧΥ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΠΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ
ΩΣΤΕ
ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ- ΚΛΠ)
 Παυλής Ευάγγελος (Δημότης):
Υπέβαλλε τις απόψεις και παρατηρήσεις του επί του προτεινόμενου Κανονισμού Άρδευσης
(περιέχονται εντός του σχεδίου Κανονισμού), τον οποίο βρήκε, σε γενικές γραμμές, καλό και
καλογραμμένο.
 Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου:
«Παρατηρήσεις επί του κανονισμού άρδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Σχετ. : 1. Η με Α.Π. 40749/17.12.2020 πρόσκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Μυτιλήνης
2. Η υπ’ αριθ. 895/2017 (ΦΕΚ 4677/Β/29.12.2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
με θέμα «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
3. Η με Α.Π. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27.10.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής των υδάτων. Διαδικασία
και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε απάντηση της με το Σχετ.1 πρόσκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου
Μυτιλήνης παραθέτουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις επί του σχεδίου του Κανονισμού Άρδευσης
Δ. Μυτιλήνης:
1. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρήσης νερού ανά στρέμμα (σχετική αναφορά στο άρθρο 7
παρ. iv του κανονισμού) σκόπιμο θα ήταν να ακολουθούν τα όρια, που ορίζονται στο μέτρο
Μ14Β0305 (Σελ.250) του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος
Νήσων Αιγαίου (ΦΕΚ 4677/Β/29.12.2017). Το συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης καθότι
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αποτελεί δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων άποψη μας είναι
ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομικό πλαίσιο, που διέπει τον κανονισμό (ειδικότερα στο
άρθρο 3).
2. Παρά πολλές φορές τυγχάνει εντός συλλογικού δημοτικού αρδευτικού δικτύου να υφίστανται
ιδιωτικά υδροληπτικά έργα (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές). Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου
8 της Σχετ. 3 ΚΥΑ όταν βεβαιώνεται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης δημοτικού
συλλογικού δικτύου παροχής ύδατος ότι οι ανάγκες σε νερό των ιδιωτών, που θέλουν εκτός από
το συλλογικό δίκτυο να κάνουν χρήση και του δικού τους έργου (καταθέτοντας σχετική αίτηση
για χορήγηση άδειας χρήσης νερού) καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το εν
λόγω δημοτικό δίκτυο, δεν εκδίδονται νέες άδειες στους ιδιώτες, ούτε ανανεώνονται οι
υφιστάμενες. Άρα σκόπιμο είναι στον Κανονισμό Άρδευσης να ορισθεί το αρμόδιο όργανα, που
θα βεβαιώνει εάν οι ανάγκες ενός αιτούντα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για ιδιωτικό
υδροληπικό έργο, όταν η αρδευόμενη έκταση του βρίσκεται εντός δημοτικού συλλογικού
δικτύου καλύπτονται πλήρως ή μερικώς ή και καθόλου από το συγκεκριμένο συλλογικό δίκτυο.
Το όργανο αυτό θα μπορούσε να είναι η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης του άρθρου 7 του
κανονισμού. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στην παρ. 2 του άρθρου 8 της Σχετ. 3 ΚΥΑ
αναφέρεται ότι σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό των ιδιωτών από
δημοτικό συλλογικό δίκτυο άρδευσης δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο φορέα του δημοτικού
δικτύου να διερευνήσει τη δυνατότητα και αναγκαιότητα ένταξης ιδιωτικών σημείων
υδροληψίας στο σύστημα εξυπηρέτησης του εν λόγω συλλογικού δικτύου (π.χ για ενίσχυσή
του), ενημερώνοντας αναλόγως την οικεία Δ/νση Υδάτων.
3. Οι ανάγκες σε νερό για κτηνοτροφικές χρήσεις, που χρησιμοποιούνται στις χορηγήσεις
άδειων χρήσης νερού, και οι οποίες θα μπορούσαν για λόγους ομοιογένειας να
χρησιμοποιηθούν και στο συγκεκριμένο κανονισμό είναι :
Αιγοπρόβατα : 10lt/ζώο/ημέρα
Χοίροι : 12lt/ζώο/ημέρα
Βοοειδή : 120 lt/ζώο/ημέρα
Πουλερικά : 0,2 lt/ζώο/ημέρα (εκτός από τις πάπιες που χορηγείται 40 lt/ζώο/ημέρα)
Άλογα : 30 lt/ζώο/ημέρα
4. Στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης νερού, που ορίζονται στο άρθρο
10 του Κανονισμού Άρδευσης καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί απόσπασμα οποιαδήποτε
μορφής χάρτη, που να αποτυπώνει τα όρια της αρδευόμενης έκτασης. Τέτοιοι χάρτες είναι
διαθέσιμοι από τη σύνταξη του κτηματολογίου ή από την αποτύπωση του ΟΣΔΕ. Η
πληροφορία, που δίνεται από αυτό το στοιχείο βοηθάει στην καλύτερη γνώση της χωροταξικής
κατανομής των αρδευόμενων εκτάσεων αλλά ιδίως στην αδειοδότηση των δημοτικών
συλλογικών αρδευτικών δικτύων.
5. Σκόπιμο θα ήταν να ορισθεί στο άρθρο 13 του Κανονισμού η απαγόρευση άρδευση τις
μεσημβρινές ώρες, για λόγους εξοικονόμησης νερού. Παρατηρείται πολύ συχνά να γίνεται το
καλοκαίρι άρδευση (κυρίως τριφυλλιών – μηδικής) τις ζεστές μεσημβρινές ώρες, όπου η
εξάτμιση είναι πάρα πολύ μεγάλη και όχι τις πρωινές ή απογευματινές ώρες.

5

6. Θα πρέπει κάθε φορά, που λαμβάνουν χώρα τροποποιήσεις ή αλλαγές στις αρδευόμενες
εκτάσεις και στους δικαιούχους ενός δημοτικού συλλογικού δικτύου άρδευσης να ενημερώνεται
η υπηρεσία μας για να προχωρήσει στις αντίστοιχες αλλαγές της άδειας χρήσης νερού για το
συγκεκριμένο δίκτυο (π.χ. τροποποίηση της χορηγούμενη ποσότητας ύδατος κ.α.)».
Απόψεις μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα,
σημειώνονται στα τηρούμενα Πρακτικά της Συνεδρίασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/1103-2020) και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ
3. Το προτεινόμενο σχέδιο του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Μυτιλήνης
4. Τις τοποθετήσεις-προτάσεις των εκπροσώπων Φορέων και Δημοτών που συμμετέχουν
στην Επιτροπή Διαβούλευσης
5. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Συμμετέχοντες: Έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
 «Υπέρ»: Δέκα (10) μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
 «Κατά»: Ένα (1) μέλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ υπέρ του προτεινόμενου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Μυτιλήνης,
διατυπώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την
κατάρτιση του τελικού σχεδίου του Κανονισμού.

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής στην πρώτη
Συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Τα μέλη
Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου
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