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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: ΧΘΤΓ46ΜΓΘΓ-0Λ6 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9

εο
/23-4-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     106/2021 
 

ΘΔΜΑ 8
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε Καλνληζκνύ Άξδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα, ηελ 23
ε
 Απξηιίνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ψξα έλαξμεο 6:30 κ.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 

429/12.03.2020 (Β’850), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα ππ’ αξηζ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ  αξηζ. πξση. 12157/19-4-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020).  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε φηη ππάξρεη 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) κειψλ -ην 33
ν
 κέινο έρεη ηεζεί ζε αξγία κε 

ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ Ν.3852/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα είθνζη ηέζζεξα (24) κέιε, ήηνη: 

 

         ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                  ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο -Αληηπξφεδξνο 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο 

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηψηεο Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο* 

6. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο 

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαηφο Ησάλλεο 

10. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε 

11. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

12. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο 

14. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

15. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο 

16. Μακάθνο Μηραήι 

17. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Βαιάθνο Παλαγηψηεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

4. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

5. Κφκβνο Δπζηξάηηνο 

6. Σζηξηγψηε Νίθε 

7. Φιψξνο Γεψξγηνο 

8. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο 
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19. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

22. Υησηέιιε Δξηθχιε 

23. Υνριάθα Βαζηιηθή 

24. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

            

             

 

 

* Καηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

  ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε ν 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο Δπζηξάηηνο, 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ νη πξφεδξνη: 1) 

Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξψλ: Μακψιεο Βαζίιεηνο, 3) Αγηάζνπ: Ρνπγθέιιε 

Γηακάληε θαη 4) Παλαγηνχδαο: Βηφιαηδεο Δπάγγεινο.  

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο 

Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο, ην 17
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε λα ζπδεηεζεί 

ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 8
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ αξηζ. 27/2021 

εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά «Έγθξηζε ρεδίνπ Καλνληζκνχ 

Άξδεπζεο». 

 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, χζηεξα απφ ηελ νπνία: 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 3/30-12-2020 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε 

επί ηνπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

4. Σελ αξηζ. 27/2021 εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ζέκα «Έγθξηζε 

ρεδίνπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο.  

5. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

6. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη ηξεηο (23) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη ηξεηο (23) Γεκνηηθνί χκβνπινη 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηνλ Καλνληζκό Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ν νπνίνο έρεη ωο εμήο: 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 ΟΡΗΜΟΗ 

Νεξφ Άξδεπζεο είλαη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε ησλ αγξνηεκαρίσλ. 

Γίθηπν άξδεπζεο είλαη ην δίθηπν δηαλνκήο ηνπ λεξνχ. 

Γηθαίσκα άξδεπζεο έρνπλ ηα αγξνηεκάρηα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη απφ λφκηκνπο θαηφρνπο 

αγξνηηθήο γεο, είηε είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο  είηε φρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν 

ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Ο Καλνληζκφο απηφο πεξηέρεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο αξδεπηηθνχ χδαηνο πξνο 

ηνπο πδξνιήπηεο - αξδεπηέο απφ ηα δίθηπα άξδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηηο αξδεπηηθέο ππνδνκέο ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ άξδεπζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ πδξνιεπηψλ. Δπίζεο απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθψλ 

δηθηχσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 

Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, φπσο 

απηή εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν, αζθνχκελε απφ ην γξαθείν 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 106/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη αξκφδηα ππεξεζία νξίδεηαη ην γξαθείν Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Ο Γήκαξρνο έρεη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ. 

Ζ Τπεξεζία Πξσηνγελνχο Σνκέα ηνπ Γήκνπ, έρεη ηελ επνπηεία ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

κεξηκλά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ην πφηηζκα ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ θαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ κε εθαξκνγή ζσζηήο άξδεπζεο θαη ζηξάγγηζεο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Οη ηνπηθέο επηηξνπέο άξδεπζεο, θνξείο, ζχιινγνη, νξγαληζκνί, 

επαγγεικαηίεο θαη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ/νηθηζκψλ νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ Τπεξεζία, γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α' 

114) θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρχ νπζηαζηηθνχ Νφκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

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

 ηνπ 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 

 ηνπ Ν. 481/1943 (ΦΔΚ Α' 266) θαη ηνπ Ν.Γ. 608/1948 (ΦΔΚ Α' 97) «Πεξί δηνηθήζεσο θαη 

δηαρεηξίζεσο ησλ δη' αξδεχζεηο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πδάησλ» 

 ηνπ Ν.Γ. 3881/1958 (ΦΔΚ Α' 181) «Πεξί Έξγσλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ» 

 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ Α' 171) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίσλ θείκελσλ Νφκνπ 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 ηνπ Β.Γ. 13-9/7-11-1959 (ΦΔΚ Α' 243) «Πεξί Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ» 
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 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (ΦΔΚ Α' 114) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ην Ν. ηνπ Π.Γ. 923/1977 (ΦΔΚ Α' 315) 

«Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 17.5/15.6.1959 Β.Γ./ηνο "πεξί νηθνλνκηθήο 

δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ"» 

 ηνπ Ν.Γ. 318/1969 (ΦΔΚ Α' 212) «Πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ» 

 ηνπ 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.)» 

 ηνπ N. 3585/2007 (ΦΔΚ Α' 148) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αγξνηηθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3938/2011 (ΦΔΚ 61/η. Α'/2011) 

 ηνπ N. 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» 

 ηεο 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» 

 ηεο αξηζ. Φ16/6631/1989 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β' 428) «Πξνζδηνξηζκφο 

θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ 

άξδεπζε»,  

 ηελ κε Α.Π. 146896/17.10.2014 (ΦΔΚ 2878/Β/27.10.2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

«Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο πδάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο ησλ πδάησλ. Γηαδηθαζία θαη 

φξνη έθδνζεο ησλ αδεηψλ, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ηελ ππ’ αξηζκφ Δ.Γ. νηθ.895/29-12-2017 (ΦΔΚ 4677/Β/29.12.2017) Απφθαζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Τδάησλ κε ζέκα «Έγθξηζε ηεο 1εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ» θαη 

 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο - Πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Τδάησλ (2000/60/ΔΚ). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν 

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 Μπηηιήλεο θαη ηηο 

πεξηερφκελεο ζε απηέο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ ηελ επζχλε θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο έρεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο. 

 

2. Όζνλ αθνξά ηηο αξδεπηηθέο ππνδνκέο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ε κειέηε, θαηαζθεπή, 

επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ, ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ πεγψλ ιήςεο λεξνχ 

θαζψο θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη απφ ην Γήκν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, ηελ 

επάξθεηα ηνπ λεξνχ θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΚΣΤΧΝ  

Α) ΑΝΟΗΥΣΑ ΓΗΚΣΤΑ (ΑΤΛΑΚΗΑ) 

Αλνηρηά δίθηπα άξδεπζεο νξίδνληαη ηα δίθηπα ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ απφ πεγέο, πνηάκηα 

δεμακελέο θαη αληιηνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κε ηε κνξθή απιαθηψλ θαη 

είλαη ρσκάηηλα ή ηζηκεληαχιαθεο. Σα δίθηπα απηά ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

θαη απνηεινχληαη απφ έλα θεληξηθφ αχιαθα, ν νπνίνο ζηελ πνξεία ηνπ δηαθιαδίδεηαη ζε κηθξφηεξα 

απιάθηα ηα νπνία ηειηθά ηξνθνδνηνχλ ηνπο πδξνιήπηεο. Ζ δηαλνκή ηνπ λεξνχ απ' απηά θαζνξίδεηαη 

απφ ηνπο πδξνλνκείο, νη νπνίνη κέζσ ησλ θξεαηίσλ δηαρεηξίδνληαη ηηο ζχξεο θαηεπζχλζεσο ξνήο ηνπ 

λεξνχ (θφθηξεο). 
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Β) ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΚΣΤΑ 

Κιεηζηά δίθηπα άξδεπζεο νξίδνληαη ηα δίθηπα ησλ αγσγψλ ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ απφ 

δεμακελέο θαη αληιηνζηάζηα πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θιεηζηφ φξπγκα θαη ζε βάζνο έσο 1 

κέηξν. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζσιήλεο PVC ή πνιπαηζπιελίνπ (PE) θαη ειέγρνληαη κε βάλεο απφ 

ηνπο πδξνλνκείο. Ζ δηαλνκή ζηα δίθηπα ηα νπνία δελ ηξνθνδνηνχληαη ζπλερψο κε λεξφ, γίλεηαη απφ 

ηνπο πδξνλνκείο, νη νπνίνη κέζσ ησλ βαλψλ ηξνθνδνηνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο. ηηο πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αθφκε πδξφκεηξα, ν έιεγρνο ησλ θιάδσλ πνπ έρνπλ λεξφ, γίλεηαη 

απφ βάλεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πδξνιεςίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν 

ΠΑΡΟΥΔ 

Σν δηαζέζηκν λεξφ άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ ρνξεγείηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο αγξνηεκαρίσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, θαη είλαη λφκηκνη θάηνρνη ησλ αγξνηεκαρίσλ 

απηψλ.  

 Ηδηνθηήηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ θαηά ηε 

ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο δειψλεη φηη είλαη θχξηνο, ςηιφο θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηεο 

αξδεπφκελεο έθηαζεο θαη ππνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο Γήκνο θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ εμεηάδεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ηπρφλ δηεθδηθήζεηο πάλσ ζην αθίλεην πνπ 

πξφθεηηαη λα αξδεπηεί, νχηε ε άξδεπζε αγξνηεκαρίνπ ή νηθνπέδνπ απνηειεί ζηνηρείν απνδεηθηηθφ 

ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηνχληνο. 

 Καηαλαιωηήο ζεσξείηαη εθείλνο πνπ θαηά ηελ ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο δειψλεη 

φηη είλαη ν λφκηκνο θάηνρνο ηεο αξδεπφκελεο έθηαζεο (π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο ελνηθηαδνκέλσλ 

αγξνηεκαρίσλ θαηαλαισηήο είλαη ν ελνηθηαζηήο). 

 

Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ απηνχ δελ επηηξέπεηαη γηα άιιν ζθνπφ. Αλ γηα νξηζκέλεο εηδηθέο αξδεπηηθέο 

ρξήζεηο (π.ρ. εηδηθέο θαιιηέξγεηεο, εγθαηαζηάζεηο πδξνπνλίαο θιπ.) ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 

πδξνιήπηεο πξνβαίλεη κε ηηο θαηάιιειεο εηδηθέο ηερληθέο θαη ζπζθεπέο ζηελ επηζπκεηή βειηίσζε ηνπ 

παξερφκελνπ λεξνχ, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο δελ έρεη θακηά επζχλε, νχηε 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ 

παξεξρνκέλνπ λεξνχ γηα ηελ εηδηθή απηή αξδεπηηθή ρξήζε. Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ 

λεξνύ άξδεπζεο γηα θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

παξόληα θαλνληζκό. 

Γηα φιεο ηηο παξνρέο άξδεπζεο, νη νπνίεο πξνυπάξρνπλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη ηδηνθηήηεο 

ησλ αγξνηεκαρίσλ πξέπεη λα δειψζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ηνπηθή ηνπο επηηξνπή άξδεπζεο, φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 παξ 1 (ηδηνθηήηεο, θαηαλαισηήο, κέγεζνο θαη 

είδνο θαιιηέξγεηαο θιπ) εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

ε θάζε λέα παξνρή, ζε θιεηζηά δίθηπα άξδεπζεο, ζα ηνπνζεηείηαη ην πδξφκεηξν θαη έλαο 

ζθαηξηθφο θξνπλφο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ, πξηλ ην πδξφκεηξν θαη κέζα ζην θιεηζηφ θξεάηην φπνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ. Ο πδξνιήπηεο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο κεηά ην πδξφκεηξν λα ηνπνζεηήζεη δηθφ ηνπ 

θξνπλφ πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηελ παξνρή ηνπ. Σνλ θξνπλφ ειέγρνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ηνπνζεηήζνπλ φινη νη πδξνιήπηεο πνπ αξδεχνληαη απφ θιεηζηά δίθηπα. Ζ δηάκεηξνο ηεο παξνρήο ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πδξνλνκέα θαη ε εγθαηάζηαζε λέαο παξνρήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Ζ εκεξήζηα δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε αξδεπηηθνχ 

λεξνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε άξδεπζε θαηά ηηο 

ψξεο ηεο εκέξαο θαηά ηηο νπνίεο κεγηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο αξδεπηηθνχ χδαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΡΓΔΤΖ 

Κάζε ηδηνθηήηεο πδξνιήπηεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνρή άξδεπζεο πνπ δηαηεξεί ζην 
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αθίλεηφ ηνπ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ηδηνθηεζίαο. Ο λένο ηδηνθηήηεο, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξάμεο κεηαβίβαζεο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο ηελ ελ ιφγσ 

πξάμε θαη λα πξνβεί ζηελ αλάινγε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηηο λέεο παξνρέο. 

Ο πξψελ ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εμνθιήζεη ηπρφλ αλεμφθιεηεο νθεηιέο απφ θαηαλάισζε λεξνχ. Ζ 

κε εμφθιεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο έσο ηελ ηαθηνπνίεζε 

απηψλ. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηπρφλ νθεηιέο ηνπ ζαλφληνο/νχζεο κεηαθπινχλ ζηνλ θιεξνλφκν, ν νπνίνο 

γηα λα ζπλερίζεη λα έρεη δηθαίσκα λα αξδεχεη ην αθίλεην, ζα πξέπεη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο πξνεγνχκελεο 

νθεηιέο ηνπ ζαλφληνο/νχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν 

ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΡΓΔΤΖ 

ε θάζε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο φπνπ ιεηηνπξγεί δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο, 

ζπζηήλεηαη Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο κε απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, 

ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο νηθείαο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 

Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο είλαη ηξηκειείο, απνηεινχκελεο απφ: 

i. Σνλ ρσξηθφ Αληηδήκαξρν ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (Γ.Δ.), σο 

Πξφεδξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ν Γήκαξρνο νξίδεη άιινλ αηξεηφ εθπξφζσπν κε απφθαζή ηνπ. 

ii. Σνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο  Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, σο Μέινο. 

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

πδξνλνκέαο, ε Σνπηθή Κνηλφηεηα ππνδεηθλχεη κε απφθαζή ηεο έλα κέινο πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηελ 

ηξηκειή επηηξνπή. 

Μεηά ηελ απφθαζε πξφζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ ρσξηθνχ 

Αληηδεκάξρνπ ή εληεηαικέλνπ πκβνχινπ πνπ θαζνξίδνληαη ηα κέιε ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ 

Άξδεπζεο θαη γίλεηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ. 

 

Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο αζθεί, ζηα φξηα ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο φπνπ είλαη θαη ε πεξηνρή 

επζχλεο ηεο, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

i. Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ δηθηχνπ άξδεπζεο. 

ii. Παξαιακβάλεη, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο άξδεπζεο.  

iii. Καηαξηίδεη ην γεληθφ πξφγξακκα αξδεχζεσο ζηελ πεξηνρή επζχλε ηεο θαη ην αλαξηά ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηνπηθνχ θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Με απφθαζή ηεο θαζνξίδεη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο, ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην ρξήζεο 

αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε θπβηθά κέηξα αλά ζηξέκκα θαη θαηά θαηεγνξία θαιιηεξγεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην κέηξν Μ14Β0305 (Καζνξηζκφο αλσηάησλ νξίσλ αξδεπηηθψλ 

αλαγθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηδησηηθέο πδξνιεςίεο) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 4677/Β/29.12.2017) θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

v. Δηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο 

πεξηφδνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. 

vi. Βεβαηψλεη κε πξάμε ηεο, ηηο αξδεπηηθέο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

θαη εηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ επηβνιή ηνπ αλαινγνχληνο πξνζηίκνπ. 

vii. Βεβαηψλεη βιάβεο πνπ πξνμέλεζαλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν αγξφηεο ή ηξίηνη, εζειεκέλα ή φρη, θαη 

επηβάιιεη ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή 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  

viii. Απνθαζίδεη ηελ δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, εάλ 

εληνπηζηνχλ βιάβεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο. 

ix. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο. 
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x. Γέρεηαη θαηαγγειίεο αγξνηψλ γηα ηπρφλ παξάβαζε θαζήθνληνο πδξνλνκέσλ θαη ηηο δηαβηβάδεη 

ζην Γήκαξρν γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. 

xi. Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο/ελζηάζεηο θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (επεθηάζεηο δηθηχνπ, εγθαηάζηαζε παξνρψλ, βιάβεο, θιπ). 

xii. Βεβαηψλεη εάλ νη αλάγθεο ελφο αηηνχληα γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο λεξνχ γηα ηδησηηθφ 

πδξνιεπηθφ έξγν, φηαλ ε αξδεπφκελε έθηαζή ηνπ βξίζθεηαη εληφο δεκνηηθνχ ζπιινγηθνχ δηθηχνπ 

θαιχπηνληαη πιήξσο ή κεξηθψο ή θαη θαζφινπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ δίθηπν. ε πεξίπησζε 

πνπ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο απφ ην ελ ιφγσ δεκνηηθφ δίθηπν, δελ εθδίδνληαη λέεο άδεηεο ζηνπο ηδηψηεο, 

νχηε αλαλεψλνληαη νη πθηζηάκελεο. χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Α.Π. 146896/17.10.2014 

(ΦΔΚ 2878/Β/27.10.2014), ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ ησλ ηδησηψλ απφ 

δεκνηηθφ ζπιινγηθφ δίθηπν άξδεπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ 

λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα έληαμεο ηδησηηθψλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο ζην ζχζηεκα 

εμππεξέηεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζπιινγηθνχ δηθηχνπ (π.ρ γηα ελίζρπζή ηνπ), ελεκεξψλνληαο αλαιφγσο ηελ 

νηθεία Γ/λζε Τδάησλ. 

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. Σελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο 

Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο εθηειεί ν δεκνηηθφο ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηνηθεηηθή 

εμππεξέηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή άιινο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε Γεκάξρνπ ή ηνπ ρσξηθνχ Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ εληεηαικέλνπ πκβνχινπ ηεο νηθίαο Γ.Δ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 

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

ιήγεη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 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 ησλ θαιιηεξγεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ηηο απαγνξεχζεηο πνπ ηπρφλ ηίζεληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ ή απνθάζεηο 

αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ. Καζνξίδεηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηα 

εθάζηνηε αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

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

κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ή ιήμεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. Ζ απφθαζε 

αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ νηθείσλ 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 24σξε, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο βιαβψλ ζην δίθηπν ή ζηα αληιηνζηάζηα, απξφβιεπησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. 

αλνκβξίαο), ή φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν ιφγσ άιιεο αλσηέξαο βίαο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ νηθείσλ 

Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο 

κεγάισλ ζηηγκηαίσλ θαηαλαιψζεσλ αηρκήο κέζα ζην 24σξν. Ζ παξερφκελε πνζφηεηα λεξνχ 

θαηαλέκεηαη πεξίπνπ νκνηφκνξθα κέζα ζην 24σξν θαη ν πδξνιήπηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

απαηηνχκελε πνζφηεηα αηρκήο κέζσ δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο - απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ ή άιιεο 

θαηάιιειεο δηάηαμεο. Ο Γήκνο Μπηηιήλεο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ ζηηο ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πδξνιήπηε απφ ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ απφ ην 

κεδεληθφ κέρξη ην θαλνληθφ επίπεδν, κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ 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 ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο 

Άξδεπζεο. Σπρφλ άιια πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 10
ν
 ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ 

Οη πεξηνρέο νη φπνηεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΑΟΤ 

Σ.Κ. ΑΓΗΑΟΤ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν «Μ. Λίκλεο» (θιεηζηφ δίθηπν) 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ  

Σ.Κ. ΗΗΠΔΗΟΤ - ΚΔΡΑΜΔΗΧΝ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν Ηππείνπ - Κεξακεηψλ (θιεηζηφ δίθηπν) 

Σ.Κ. ΚΑΣΧ ΣΡΗΣΟΤ - ΜΤΥΟΤ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν Κάησ Σξίηνπο - Μπρνχο (θιεηζηφ δίθηπν) 

Σ.Κ. ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΧΝ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν Λάκπνπ Μχισλ (αλνηρηφ δίθηπν) 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ 

Σ.Κ. ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν «Σελέγηα - Κάκπνπ» (θιεηζηφ δίθηπν) 

Σ.Κ. ΠΖΓΖ 

1) Αξδεπηηθφ δίθηπν «Κακέλε Καξδηά» (θιεηζηφ δίθηπν) 

Σ.Κ ΚΧΜΖ 

1) Αλνηθηφ αξδεπηηθφ δίθηπν 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ  

Σ.Κ. ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Αγ. Ησάλλε» (θιεηζηφ δίθηπν) 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Φξάγκα εδνχληα» (θιεηζηφ δίθηπν) 

Σ.Κ. ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Καξπδηά» (αλνηθηφ δίθηπν) 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Βεξβέξε Βξχζε» (αλνηθηφ δίθηπν) 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Πίζσ Βξχζε» (αλνηθηφ δίθηπν) 

Αξδεπηηθφ δίθηπν «Αγ. Γεκεηξίνπ» (θιεηζηφ δίθηπν) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΡΓΔΤΖ 

Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο έρνπλ φζνη θαηέρνπλ θαη θαιιηεξγνχλ κε 

νπνηνδήπνηε θαζεζηψο (ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα) ρσξάθηα θαη κε αίηεζε - ππεχζπλε δήισζή ηνπο 

δεηνχλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο αξδεπηηθέο νθεηιέο 

ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο, ή φηη έρνπλ πξνβεί ζε ξχζκηζε απηψλ. Σα ηέιε άξδεπζεο θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

1. ηελ αίηεζε - ππεύζπλε δήιωζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, νη 

ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ θαη πξνζθνκίδνπλ: 

i. Σα αθξηβή αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο δειηίνπ 

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

ii. Πξνζθνκίδνπλ ην Δ9 αλ ην αγξνηεκάρην είλαη δηθφ ηνπο ή  ελνηθηαζηήξην ηνπ αγξνηεκαρίνπ 

ζπλνδεπφκελν πάληα κε ην Δ9 ηνπ ηδηνθηήηε. Δπάλσ ηνπο ζα ππνγξακκίδνπλ ην αγξνηεκάρην πνπ 

αηηνχληαη λα αξδεχζνπλ.   
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iii. Σελ ηειεπηαία δήισζε Δληαίαο Δλίζρπζεο (φπνπ απηή ππάξρεη), ππνγξακκίδνληαο ην 

αγξνηεκάρην. 

iv. Σν είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

v. Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (ηδηφθηεην ή ελνηθηαδφκελν) 

vi. ηελ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα αηρκήο 

κέζσ δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο - απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ, ή άιιεο θαηάιιειεο δηάηαμεο θαη φηη 

δηάβαζε ιεπηνκεξψο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηνλ νπνίν νθείιεη λα 

ηεξεί. 

 

Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ, θαηά πεξίπησζε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ησλ αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε αίηεζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, εληφο 

ηαθηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξδεχζεσλ. 

Με απφθαζε ηεο νηθείαο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο θαη αηηήζεηο 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

αξδεπηηθήο πεξηφδνπ. 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο θαη ηελ απνζηνιή ησλ 

απαληήζεσλ, ππνρξενχληαη νη πδξνιήπηεο-αξδεπηέο λα γλσξίζνπλ κέζα ζε δέθα πέληε (15) κέξεο ηηο 

ηπρφλ κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξεκκάησλ θαη ζην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δήισζαλ λα 

πνηίζνπλ, έηζη ψζηε αθ' ελφο κελ λα ηθαλνπνηεζνχλ θη άιινη παξαγσγνί κε ηπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο 

πνπ δελ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα αξδεχζεσο, αθ' εηέξνπ δε λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ επηπιένλ 

ζηξέκκαηα ζηηο βεβαησηηθέο θαηαζηάζεηο εηζπξάμεσο. Σν νξηζηηθφ πξφγξακκα αξδεχζεσο ζπληάζζεηαη 

κεηά ην γεληθφ έιεγρν ησλ εθηάζεσλ πνπ δειψζεθαλ φηη ζα αξδεπηνχλ, νπφηε αλαξηάηαη Πίλαθαο ζε 

εηδηθφ ρψξν ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, κε ηε ζεηξά αξδεχζεσο, ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ηεξείηαη θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν άξδεπζεο εθφζνλ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο. 

Όηαλ κία αίηεζε γηα ρξήζε λεξνχ γίλεη απνδεθηή, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη φια ηα πιηθά 

θαη έμνδα θαηαζθεπήο δηθηχνπ απφ ην αγξνηεκάρην ηνπ έσο ην ζεκείν ιήςεο λεξνχ απφ ην αξδεπηηθφ 

δίθηπν. Ο Γήκνο είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ ζχλδεζε ζην δίθηπν. 

 

2. Οη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ κε βάζε ην Άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ή ζέινπλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα δίθηπα άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο πνηκληνζηάζηνπ - Βνπζηαζίνπ, θαζψο θαη θάζε 

ρξφλν , ην Μεηξψν εθκεηάιιεπζεο δψσλ ζην φπνην δειψλεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο απηψλ απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξέσζε ηνπ λεξνχ. Ζ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο γηα ρξήζε απφ 

ηα δψα ζα είλαη επηθνπξηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί  απαηηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε 

απνδεκίσζε απφ ην Γήκν, ιφγσ αδπλακίαο παξνρήο λεξνχ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, θαζψο ν αξδεπηηθφο 

θαλνληζκφο ηζρχεη γηα πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Όιεο νη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα ππφ πίεζε 

ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο κε πδξνκεηξεηή. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη 

πδξνκεηξεηήο θαη ππάξρεη ζχλδεζε κε ην αξδεπηηθφ δίθηπν ν Γήκνο Μπηηιήλεο ζα ηνπνζεηήζεη 

πδξνκεηξεηή θαη ηα έμνδα ζχλδεζεο θαη ηα πιηθά ζα ρξεσζνχλ ζηνλ θαηαλαισηή . Ζ ρξέσζε ζα γίλεηαη 

κε βάζε ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή, ην Μεηξψν εθκεηάιιεπζεο δψσλ θαζψο θαη ηνλ πηλάθα κέζεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ αλά δψν. Ζ νξηζηηθή ρξέσζε αλά θπβηθφ (m3) ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο . 
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Πίλαθαο Μέζεο θαηαλάισζεο λεξνχ αλά δψν 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (lt/δών/ εκέξα) 

ΒΟΟΔΗΓΖ 120 

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ- 10 

ΥΟΗΡΟΗ 12 

ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 0.2 (εθηφο απφ ηηο πάπηεο πνπ ρνξεγείηαη 40 lt/δψν/εκέξα) 

ΊΠΠΟΗ 30 

ΚΟΤΝΔΛΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΑ 4 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξνζιακβάλνληαη πδξνλνκείο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ηελ απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη θάζε 

ρξφλν θαη νξίδεη ηηο ζέζεηο θαη ηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπο θαη φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα: 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ 

Ζ πξφζιεςε ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο δηέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. χκθσλα 

κε ην άξζξν 211 ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα Ν. 3584/2007, ε πξφζιεςε ησλ πδξνλνκέσλ δηέπεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ απφ 28.3/15.4.1957 Β.Γ. «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί 

Αξδεπηηθψλ Τδάησλ» (ΦΔΚ 60Α'), φπσο ηζρχεη. Ζ πξφζιεςε απηψλ δελ ππάγεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280α'), φπσο ηζρχεη, ελψ ελεξγείηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο ηζρχνπλ. 

Σα ζπκβνχιηα ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ή νη πξφεδξνη γηα θνηλφηεηεο θάησ 

ησλ 300 θαηνίθσλ, κε ζρεηηθή εηζήγεζε, εθζέηνπλ ηελ γλψκε θαη ηηο απφςεηο ηνπο, γηα ηηο αλάγθεο 

πξφζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ, ζηηο πεξηνρέο ηνπο, ε νπνία δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Μπηηιήλεο. 

 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ 

Οη πδξνλνκείο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θέξνπλ επζχλε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ θαηαγγειία θαη βεβαίσζε ηπρφλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο θαη ζε δηάζηεκα δπν εκεξψλ απφ ηελ δηαπίζησζε ηνπ 

ζπκβάληνο, ελψπηνλ ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο. Οη πδξνλνκείο είλαη ππεχζπλνη γηα: 

1) Σελ επηκέιεηα ηεο θαιήο ζπιινγήο θαη δηνρεηεχζεσο ηνπ λεξνχ, ηελ επηηήξεζε ηεο ξνήο απηνχ 

ζηνπο αχιαθεο - θιεηζηά δίθηπα, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία αξδεπφκελε ηδηνθηεζία. 

2) Να δηαρεηξίδνληαη απηνί θαη κφλν ηα δίθηπα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο άξδεπζεο θαη λα 

αλαθέξνπλ ακέζσο θάζε δπζιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3) Σελ θχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πάζεο θχζεσο αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ηελ επηκέιεηα ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αθφκε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ θξεαηίσλ, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θιεηδσκέλα θαη ν πδξνλνκέαο λα έρεη ηα θιεηδηά. 

4) Οη πδξνλνκείο είλαη ππεχζπλνη θαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαζαξνχο θαζψο θαη ηα θξεάηηα. 

5) Να ηεξνχλ ην πξφγξακκα άξδεπζεο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζή ηνπ, ψζηε 

λα ιακβάλνπλ γλψζε νη αξδεπφκελνη λσξίηεξα. 

6) Να κελ δέρνληαη θηινδσξήκαηα ζε θακηά πεξίπησζε επί πνηλή απνιχζεσο. Δπηπιένλ δελ 
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επηηξέπεηαη ε άξδεπζε θηεκάησλ παξαγσγψλ απφ ηνπο πδξνλνκείο έλαληη ακνηβήο. 

7) ε αλνηρηά δίθηπα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε θαηαζηάζεσλ κε ηνπο αξδεπφκελνπο θαηαλαισηέο. 

 απηέο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηξέκκαηα ή ηα δέληξα αληίζηνηρα, αλάινγα κε ηηο ρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί. ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο φπνπ ππάξρνπλ θιεηζηά δίθηπα ν πδξνλνκέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηεξεί θαηαζηάζεηο φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη ψξεο ή ηα KW, ή ηα θπβηθά πνπ άξδεπζε ή θαηαλάισζε ν 

θάζε θαηαλαισηήο . 

8) ην ηέινο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, νη πδξνλνκείο παξαδίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ζην Σκήκα Πξσηνγελνχο Σνκέα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζεκεηψλνληαο πνηνη 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο έθαλαλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο άξδεπζεο θαη πνηνη φρη, ηηο κεηξήζεηο 

θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηδηνθηεηψλ. Με βάζε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, 

ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ. 

9) Δάλ ν πδξνλνκέαο ηνπ Γήκνπ επηηξέςεη ηελ άξδεπζε ζε φζνπο έρνπλ νθεηιέο απφ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 1.000 Δπξψ, άκεζε απνκάθξπλζε απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ, ράλνληαο ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαζρνιήζεθε ζηελ ππεξεζία άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

10) ε θαζεκεξηλή βάζε ζα πεξηνδεχνπλ ηελ αξδεπφκελε πεξηνρή θαη ζα ειέγρνπλ ηα πδξφκεηξα 

(φπνπ απηά ππάξρνπλ ζηα θιεηζηά δίθηπα) θαη ηα απιάθηα, γηα λα έρνπλ ηδία αληίιεςε ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο απηψλ. ε θάζε αληιηνζηάζην νη πδξνλνκείο ππνρξενχληαη, κε δηθή ηνπο επζχλε, λα ηεξνχλ 

αξρείν, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη κε αθξίβεηα ηα θπβηθά λεξνχ πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηελ κηα 

επίζθεςή ηνπο έσο ηελ άιιε. Δπηπιένλ, ζε θάζε αληιηνζηάζην ζα ηεξείηαη, κε επζχλε ησλ πδξνλνκέσλ, 

βηβιίν επηζθέςεσλ - ζπκβάλησλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη απφ ηπρφλ 

ζπληεξεηέο, απζηεξή θαηαγξαθή ησλ επηζθέςεψλ ηνπο, ε νπνία θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

i. Πξνζσπηθά ζηνηρεία εξγαδνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν - ππνγξαθή), αθξηβείο ψξα πξνζέιεπζεο - 

απνρψξεζήο ηνπ απφ ην αληιηνζηάζην (εκεξνκελία θαη ψξα) 

ii. Δίδνο εξγαζίαο πνπ παξείρε 

iii. Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ν ρξφλνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

απηά, θαη 

iv. Σν είδνο θαη ν αθξηβήο αξηζκφο ηεκαρίσλ απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε 

εξγαζία. 

11) Οη πδξνλνκείο ζα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζηελ 

νπνία ζα δίλνπλ γξαπηή αλαθνξά ζην ηέινο θάζε κήλα, ηφζν ησλ θπβηθψλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ φζν θαη 

ησλ πιηθψλ πνπ δαπαλήζεθαλ γηα θάζε βιάβε πνπ εληνπίζζεθε θαη δηνξζψζεθε. 

12) Γηα θάζε αξδεπηηθφ δίθηπν κε πδξαχιαθεο ζα ηεξνχλ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα είλαη 

θαηαγεγξακκέλα ηα νλφκαηα ησλ θαηαλαισηψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα άξδεπζεο. ε πεξίπησζε 

κε ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα δίθηπα ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ην πξφγξακκα ζα 

ζπλερίδεηαη εθεί πνπ είρε ζηακαηήζεη πξηλ. 

13) Οη πδξνλνκείο ζα πξέπεη λα θάλνπλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο 

αξδεπφκελνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηα δέληξα πνπ αξδεχνληαη. 

14) Να επηηεξνχλ ηηο θνηλφρξεζηεο πδξνιεςίεο θαη λα αλαθέξεη φπνησλ ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ γηα 

ρξήζεηο πέξαλ ηνπ ξαληίζκαηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

15) Οη πδξνλνκείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξεκβαίλνπλ θαη λα επηιχνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζην δίθηπν άξδεπζεο νπνηαδήπνηε ψξα θαη ηνπ 24ψξνπ, αλεμάξηεηα απφ ην σξάξην απαζρφιεζήο ηνπ, 

θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ θαη απαγνξεχεηαη λα αζρνινχληαη θαηά ηελ ψξα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο ζε θάζε εξγαζία μέλε πξνο ηα θαζήθνληά ηνπο. 

16)  Με ην ηέινο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, νη πδξνλνκείο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθηψλ 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ππνρξενχληαη λα θαζνξίζνπλ ηελ ξνή ηνπ λεξνχ  ζηνπο θπζηθνχο  ηνπ απνδέθηεο , 

έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη  πεξηπηψζεηο δεκηψλ ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη νη πξνζηξηβέο 

κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ . 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζα κεξηκλά ψζηε ε ρξήζε ησλ αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ 
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λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δπλακηθφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηά ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ππεξάληιεζε λεξνχ απφ απηέο. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ απφ ηνπο πδξνλνκείο ν Γήκνο Μπηηιήλεο ζα κπνξεί λα 

πξνβεί ζηηο λφκηκεο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γηα θάζε παξάπνλν θαηά ησλ πδξνλνκέσλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζε φηη αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Άξδεπζεο, ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη, εληφο πξνζεζκίαο 

επηά (7) εκεξψλ ζην Σκήκα  Πξωηνγελνύο Σνκέα ηνπ Γήκνπ γηα ιήςε ηπρφλ κέηξσλ. 

 

ΘΔΔΗ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ 

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνλνκέσλ θαηά Σνπηθή Κνηλφηεηα, θαιχπηεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο γηα 

ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Ο Γήκνο κε απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ, δχλαηαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ 

εθάζηνηε θαη' έηνο ηζρπνπζψλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ άξδεπζεο λα κελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο, κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζέζεηο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΑΟΤ : ζέζεηο 1  

Αλαιπηηθά θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

Πεξηνρή Θέζεηο 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγηάζνπ 1 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ : ζέζεηο 2  

Αλαιπηηθά θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

Πεξηνρή Θέζεηο 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Σξίηνπο θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Μπρνχο 
1 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ηππείνπ θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεξακεηψλ 

θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα Λάκπνπ Μχισλ 
1 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ : ζέζεηο 2  

Αλαιπηηθά θαηαλέκνληαη σο εμήο : 

Πεξηνρή Θέζεηο 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεγήο θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα Κψκεο 1 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λνπηξφπνιεο  Θεξκήο 1 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΧΜΑΡΗΟΤ : ζέζεηο 1 

Αλαιπηηθά θαηαλέκνληαη σο εμήο : 

Πεξηνρή Θέζεηο 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πισκαξίνπ θαη Σνπηθή θνηλφηεηα 

Μεγαινρσξίνπ 
1 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΡΚΔΗΑ Ή ΜΖ ΝΔΡΟΤ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζεί αδπλακία ηνπ δηθηχνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε ηνπ λεξνχ 
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(βιάβεο ζε πδξνιεςία - αληιηνζηάζηα - ηαπηφρξνλε δήηεζε λεξνχ απφ πνιινχο παξαγσγνχο) ηε 

δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζα θάλνπλ ηα πδξνλνκηθά φξγαλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο. 

Δθφζνλ ππάξρεη επάξθεηα θαη επρέξεηα, κπνξεί λα ρνξεγεζεί λεξφ ζηνπο θαιιηεξγεηέο πνπ δελ 

δήισζαλ ηα αγξνηεκάρηά ηνπο φπσο νξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ' απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ 

ιφγσ θαιιηεξγεηέο εληάζζνληαη θαη απηνί ζην πξφγξακκα αξδεχζεσο, κε ζεηξά πνπ νξίδεηαη απφ ην 

αξκφδην αξδεπηηθφ φξγαλν, εθφζνλ ηνπνζεηεζεί πδξφκεηξν ζηε παξνρή ηνπο θαη ηεξεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

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

1. Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξδεπζεο, 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 πξφζεζή 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 αληηπξφζσπφ 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 δεκηά 

πνπ πξνθιήζεθε ζην δίθηπν είηε απφ δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα είηε φρη. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο 

ζε δεκνηηθέο αξδεπηηθέο ππνδνκέο ν ρξήζηεο πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηά ζα πξέπεη άκεζα λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη κε ηερληθά νξζφ ηξφπν. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηζθεπήο 

ηεο βιάβεο ν Γήκνο Μπηηιήλεο ζα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε ρξέσζε απφ ην Γήκν ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζίαο. 

9. Να κελ επεκβαίλνπλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο πδξνιεςίεο, βάλεο, αληιηνζηάζηα θιπ γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ λεξψλ άξδεπζεο πνπ είλαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ πδξνλνκηθψλ νξγάλσλ. Ο 

Γήκνο αλ δελ ην γλσξίδεη, δελ επζχλεηαη γηα ηελ απζαίξεηε επέκβαζε ησλ ρξεζηψλ λεξνχ, ή ηξίησλ, 

ζηηο πδξνιεςίεο θαη ηηο βάλεο, νχηε γηα ηπρφλ δεκηέο, αηπρήκαηα αθφκα θαη ζαλάηνπο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ. Αλ ην γλσξίδεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηβάιιεη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν θαη αλ θξηζεί 

ζθφπηκν λα πξνρσξήζεη ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα. 

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 
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δεκηάο ζην αξδεπηηθφ ή νδηθφ δίθηπν ησλ παξαθείκελσλ θαιιηεξγεηψλ απφ θαθή ιεηηνπξγία ησλ 

ηδησηηθψλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 

14. Να επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε, ηελ παξακνλή θαη ηελ εθζθαθή 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. 

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 θαιψδηα 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 θαιψδηα. 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 θαιψδηα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 

δέθα (10) κέηξσλ. 

16. Να δέρνληαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ (ρψκαηα) ησλ ηπρφλ αξδεπηηθψλ δησξχγσλ ζηελ άθξε ησλ 

ηδηνθηεζηψλ ηνπο αλαληίξξεηα θαη ρσξίο απνδεκίσζε. 

17. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε δξφκνπο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία θαζψο θαη ην βξέμηκν ησλ δξφκσλ κε αξδεπηηθά λεξά. 

18. Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέλδξσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ δπφκηζε (2,5) κέηξσλ απφ ην 

δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο. 

19. Απαγνξεχεηαη ε άξδεπζε γεηηνληθψλ θηεκάησλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ πδξνλνκέα. 

20. Απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε θηηζκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ δπφκηζε (2,5) κέηξσλ απφ ην 

δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο. 

21. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη δηέιεπζε ζσιήλσλ άξδεπζεο ζε αζθαιηφδξνκνπο. 

22. ε πεξίπησζε δηέιεπζεο δξφκνπ (ραιηθφδξνκνπ) απφ ζσιήλεο άξδεπζεο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη επαξθήο ζήκαλζεο κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ. 

23. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε απζαίξεηε παξέκβαζε ζε πδξφκεηξν άξδεπζεο. 

24. 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. 

25. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε θελψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ ζην 

πεξηβάιινλ. Οη θελέο ζπζθεπαζίεο απνξξίπηνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ πιεζηέζηεξν εηδηθφ θάδν ή 

θαηαζηξέθνληαη κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο θαη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

26. Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο χδαηνο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε άξδεπζε λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο. 

27. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ γηα θαηαλάισζε απφ δψα, ν ρξήζηεο νθείιεη κε 

δηθή ηνπ επζχλε λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ.  

 

Όζνη δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηα αξκφδηα πδξνλνκηθά φξγαλα βεβαηψλνπλ 

ηελ παξάβαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο επηβάιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ πδξνλνκέα θαη απφθαζεο ηεο Σνπηθήο 

Δπηηξνπήο Άξδεπζεο, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο ηξηαθνζίσλ επξψ (300,00€). Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη καδί κε ηα ηέιε άξδεπζεο θάζε έηνο. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφ, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

Ο Γήκνο έλαληη ησλ πδξνιεπηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

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

λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ην πφηηζκα ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ. Οθείιεη εηεζίσο λα 

θαζαξίδεη εηδηθά ηα αλνηθηά αξδεπηηθά θαλάιηα έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη δεκηέο ζηνπο 
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παξαθείκελνπο ηδηνθηήηεο αιιά θαη αδπλακία πξφζβαζεο ηνπ λεξνχ ζηνπο ρξήζηεο. 

2. Τπνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ-ρξεζηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

i. φηαλ πξνθιεζεί δεκία ζηελ θαιιηέξγεηα πνπ νθείιεηαη   ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο 

(π.ρ. ππεξρείιηζε, πιεκκχξα), ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Γελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κεγάιεο βιάβεο 

ηνπ δηθηχνπ πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ επηζθεπή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ii. φηαλ πξνθιεζεί δεκία ζηελ θαιιηέξγεηα απφ κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. εθζθαθή, 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 ζηε Σερληθή Τπεξεζία 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 ή ζηα δψα  πνπ 

νθείινληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i. φηαλ ην λεξφ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί γηα ην πφηηζκα ησλ αγξνηεκαρίσλ 

ή ηε ρξήζε ηνπ απφ δψα, εμαηηίαο ειιηπνχο ηξνθνδνζίαο ηνπ κε λεξφ ή φηαλ ε αξκφδηα αξρή 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ πξνβεί κε απφθαζή ηεο ζε πεξηνξηζηηθά ή απαγνξεπηηθά κέηξα ρξήζεο ησλ 

ππφγεησλ ή επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Ο θαλνληζκφο άξδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ρέδηα 

Γηαρείξηζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ππεξηζρχεη ην ρέδην Γηαρείξηζεο. 

ii. φηαλ νη αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο ή νη πεγέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην δεκνηηθφ δίθηπν άξδεπζεο δελ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε (πνζφηεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ), ιφγσ πηψζεο ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα θαη κείσζεο ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο θαη θιηκαηνινγηθά αίηηα. Ζ αλεπάξθεηα ηνπ λεξνχ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ έθζεζε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

iii. ζε πεξίπησζε πνπ απφ νπνηνλδήπνηε παξάγνληα θαηαζηεί ην λεξφ κε θαηάιιειν γηα ρξήζε γηα 

παξαγσγηθά δψα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 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 

άξδεπζεο, 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. 

Σα ηέιε άξδεπζεο κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη εθάπαμ αλ είλαη έσο 100€ ελψ γηα κεγαιχηεξα πνζά ζε 

ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο ζηελ αξρή ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, ζηε κέζε θαη ζην ηέινο απηήο. 

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

Μπηηιήλεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε ρξφλν. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα νξίδνληαη θαη αλά 

Σνπηθή Κνηλφηεηα. 

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

αληαπνδνηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ή επηκέξνπο Σνπηθή 

Κνηλφηεηα, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή (ηξφπνο άξδεπζεο, 

πεγή πξνέιεπζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ, είδνο θαιιηεξγεηψλ, θφζηνο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ, θιπ). 
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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 θαη εάλ δελ έρνπλ νξηζζεί, θαη ζ’ απηή ηζρχνπλ ηα ηέιε ηεο ηειεπηαίαο 

πεξηφδνπ νξηζκνχ. 

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 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

Καηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο θαη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε εμφθιεζεο πνπ λα δηθαηνινγείηαη απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. 

Μεηά ηελ πάξνδν απηήο ηεο εκεξνκελίαο νη ππφρξενη ζα επηβαξχλνληαη κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. 

Καηά ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε απφ ηνλ θαηαλαισηή εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε, ελψπηνλ ηεο Σνπηθήο 

Δπηηξνπήο Άξδεπζεο. Οη ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη ππνρξεσηηθά εληφο δέθα πέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

6. Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο απνζηέιινπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο απφθαζε ηεο εθάζηνηε 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο πνπ λα αλαθέξνληαη ζην χςνο ησλ πξνζηίκσλ γηα ηηο εμήο παξαβάζεηο: 

i. Εεκηά ζε ππφγεην δίθηπν ή πδξνιεςία. 

ii. Γηα απζαίξεηε παξέκβαζε ζε πδξνιεςία,  βάλα ή αλνηθηφ ηζηκεληαχιαθα. 

iii. Γηα δεκηέο ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο. 

iv. Γηα ξίςε αληηθεηκέλσλ ζε θξεάηηα, αγσγνχο, ηζηκεληαχιαθεο, ζσιήλεο θαη δεμακελέο 

ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. 

v. Γηα παξάλνκε ιήςε λεξνχ. 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
  ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

1. Σπρφλ παξάπνλα θαηαλαισηψλ πνπ ππνβάιινληαη κε γξαπηή αίηεζε ή αλαθνξά ζηελ νηθεία 

Σνπηθή Κνηλφηεηα, εμεηάδνληαη απφ ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο, ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηνλ αξκφδην 

αληηδήκαξρν θαη θαηά πεξίπησζε κπνξνχλ λα νδεγνχληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε κφλν γηα ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο 

λεξνχ, εθηφο αλ ηεθκεξησκέλα ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλζηαζεο, νη νπνίνη 

αμηνινγνχληαη απφ ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο. Γηα ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί 

λέα έλζηαζε. 

2. Δλζηάζεηο θαηαλαισηψλ γηα βεβαησζέληα ηέιε άξδεπζεο ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο θαη ζα 

επηθπξψλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

3. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελζηάζεηο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη θαζφινπ απφ ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή 

Άξδεπζεο ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

i. Όηαλ ππνβάιινληαη έλα κήλα κεηά ηε ιήμε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

ii. Όηαλ ν θαηαλαισηήο επηθαιείηαη δνιηνθζνξά απφ ηξίηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε απφ ηελ ηήξεζε αξρείνπ ηεο ΔΛ.Α. 

iii. Γελ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε θαηαλαισηψλ κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, άιιεο πέξαλ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε έλζηαζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 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 
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πδξνλνκέα. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δηαθνζίσλ επξψ (200 €)  

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

ρσξίο εληνιή ηνπ πδξνλνκέα. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηξηαθνζίσλ επξψ 

(300€)  γηα ηελ πξψηε θνξά. Αλ ε παξάβαζε επαλαιεθζεί εληφο ηεο ίδηαο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, ην 

πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. Γηα θάζε παξάβαζε πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη πέξαλ ηεο δεχηεξεο θνξάο, εληφο 

ηεο ίδηαο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, ην πξφζηηκν αλέξρεηαη ζηα δχν ρηιηάδεο επξψ (2.000 €) ηελ θάζε θνξά. 

3. Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ε είζνδνο θαη παξέκβαζε ζε αληιηνζηάζην, ρψξνπ πδξνιεςίαο, 

δηαλνκήο (ηάκπεξ) θαη αχιαθα δηαλνκήο λεξνχ ,  εθηφο απφ ηνλ πδξνλνκέα πνπ είλαη εληεηαικέλνο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πδξνιεςία, ηνπο ηερληθνχο ζπληήξεζεο ή άιια εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα πνπ 

ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. Οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν δηαθνζίσλ 

επξψ (200 €). 

Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πέξαλ ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ ζα ηνπο 

επηβάιιεηαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαζηζηνχλ θαη θάζε βιάβε ή δεκία πξνθχςεη απφ απηέο ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο 

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

ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθαηφ επξψ (100 €). 

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. 

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

θαηαγξαθήο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, απνηειεί παξάλνκε πξάμε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο 

πδξνδφηεζεο αιιά θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ δηαθνζίσλ επξψ (200 €) απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ ππαίηηνπ επηπιένλ ε αμία ηεο άξδεπζεο 

θαζψο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή απψιεηα πνπ ηπρφλ ππέζηε ν Γήκνο. 

6. 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 δηαθφζησλ επξψ (200€). 

7. 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, θιπ πνπ ππνρξενχληαη νη ππαίηηνη, επηβάιιεηαη θαη ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν δηαθνζίσλ επξψ (200 €). 

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

Άξδεπζεο, κεηά απφ έθζεζε απηνςίαο πνπ δηελεξγεί ε Σερληθή Τπεξεζία 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. 

8. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αξδεχζεσλ απαγνξεχεηαη ε δηαβξνρή ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ, νη 

απζαίξεηεο ηνκέο, θαη ε ελαπφζεζε ρσκάησλ ζ' απηνχο θαηά ην φξγσκα ηνπ ρσξαθηνχ. Οη παξαβάηεο 

ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δηαθνζίσλ επξψ (200€).  Αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ θαζίζηαληαη νη 

πδξνλνκείο θαη ε νηθεία Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο. 

9. 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 δηαθνζίσλ επξψ (200€). 

10. 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 δηαθνζίσλ επξψ (200 €). 

11. Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα θαηαιακβάλνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ, εληφο ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, αγξνηηθνχο δξφκνπο ή λα ηνπο νξγψζνπλ θαη λα πξνθαινχλ θζνξέο ζην 

νδφζηξσκα, λα ζπζζσξεχνπλ ρψκαηα, ρφξηα, πδξν-αξδεπηηθφ πιηθφ, αγξνηηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα, 
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θιπ. πάλσ ζηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δηαθνζίσλ 

επξψ (200 €). 

12. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε θελψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ ζην 

πεξηβάιινλ. Οη θελέο ζπζθεπαζίεο απνξξίπηνληαη ππνρξεσηηθά 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 δηαθνζίσλ επξψ (200€). 

13. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ν ςεθαζκφο ησλ αλνηθηψλ αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ κε δηδαληνθηφλα θαη ε 

ξχπαλζε ησλ πδάησλ κε θπηνθάξκαθα. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

πεληαθνζίσλ επξψ (500€). 

Σα ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 ΒΔΒΑΗΧΖ - ΔΠΗΒΟΛΖ - ΔΗΠΡΑΞΖ ΠΡΟΣΗΜΧΝ 

1. ε φζνπο βεβαηψλνληαη παξαβάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηβάιινληαη ηα 

αληίζηνηρα πξφζηηκα πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν Άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ. 

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: 

i. Σα πξνο εμαηνκίθεπζε ηνπ παξαβάηε απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ii. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο 

iii. πλνπηηθή αλαθνξά ηεο ηειεζζείζαο παξάβαζεο θαη κλεία ηεο δηάηαμεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ πνπ παξαβηάδνληαη 

iv. 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. 

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

παξαβάηε κε απνδεηθηηθφ, ην δεχηεξν δηαβηβάδεηαη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ -Σκήκα 

Σακεηαθήο Τπεξεζίαο κε εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκνδίνπ 

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 αίηεζή ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ θαη 

εθφζνλ απηή δελ ηθαλνπνηεζεί κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην Γηθαζηήξην. 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπκβνχιηα ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ δχλαηαη 

ζηελ ρσξηθή θαηαλνκή ηεο εθάζηνηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ, λα πεξηγξάθεη θαη λα θαζνξίδεη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο φπσο ηα είδε 
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δηθηχσλ, νη παξνρέο θαη ε κεηαθνξά, κεηαηξνπή, κεηαηφπηζε, αλχςσζε θαη θαηαβίβαζε απηψλ (ησλ 

παξνρψλ), νη πδξνκεηξεηέο θαη ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο απηψλ, νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο άξδεπζεο 

θαη ηέινο ηελ δηαδηθαζία ζχλδεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο δαπάλεο, ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ηα ηέιε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν άξδεπζεο, ηα νπνία θαη ζα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ν
 ΔΗΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Εεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφληα θαλνληζκφ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα λα εηζεγεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ν
 ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο, απνηεινχκελνο απφ είθνζη δχν (22) άξζξα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ (Α.Γ.Α.) ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο.` Κάζε πξνεγνχκελε απφθαζε θαηαξγείηαη. Δπηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ κε ζπκπιήξσζε ή θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ κφλν κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ 

Μπηηιήλεο. 

 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 106. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                            Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


