
[1] 

 

                         
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 
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            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ.13/2016 ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Ζωήο ηνπ Δήκνπ Αικωπίαο 

Αξηζκ.  Απόθ.: 66/2016 

 
Θέμα 2o:  Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Άξδεπζεο Δήκνπ  

Αικωπίαο.   

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 12 Δεθεκβξίνπ  2016, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 10.30΄ π.κ. ζπλεδξίαζε  ηαθηηθά  ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

32585/08-12-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

λ.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

κειώλ ήηαλ παξόληα πέληε  (5) θαη απόληα δπν (2), δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

   Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

      

4. Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

   

5. Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ  αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα  γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

          Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα παξαθάησ: 

Από ηελ Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θα.Δπηγαξίδνπ 

νθία, εζηάιε πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ην αξηζκ.πξση 32589/08-12-2016 

έγγξαθν, ζην νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

ΘΕΜΑ: Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Άξδεπζεο Δήκνπ Αικωπίαο.  

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ 269/2012 Καλνληζκό Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο έηζη όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαζώο επίζεο θαη ηελ ππ΄αξηζκ 40/2016 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, εηζεγνύκαζηε ηελ επηπιένλ ηξνπνπνίεζή ηνπ Καλνληζκνύ Άξδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηα παξαθάησ άξζξα:  
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ΆΡΘΡΟ 9- Καηάξγεζε όιεο ηεο παξαγξάθνπ θαη πξνζζήθε ηνπ παξαθάηω θεηκέλνπ.  

Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ άξδεπζεο έρνπλ όζνη θαηέρνπλ θαη θαιιηεξγνύλ κε 

νπνηνδήπνηε θαζεζηώο, ηδηόθηεηα ή κηζζσκέλα, ρσξάθηα εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ πνπ θαιύπηεηαη από ην δίθηπν θαη κε αίηεζε – ππεύζπλε δήισζή ηνπο δεηνύλ λα 

θάλνπλ ρξήζε απηνύ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο αξδεπηηθέο νθεηιέο 

ζηνλ Γήκν Αικσπίαο ή όηη έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε απηώλ. Σα ηέιε άξδεπζεο θαζνξίδνληαη 

κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο. 

ηελ αίηεζε – ππεύζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ( 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) , ην πξώην ηξίκελν θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη 

δειώλνπλ: 

α) Σα αθξηβή αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκόο δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, ηειέθσλν, θιπ.) 

β) Σνλ αξηζκό, ηελ ηνπνζεζία, ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αγξνύ πνπ επηζπκνύλ λα 

αξδεύνπλ 

γ) Σνλ 13ςήθην θσδηθό ΟΓΔ ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ηελ έθηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δήισζε ΟΓΔ (όπνπ απηή ππάξρεη) 

δ) Σν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (ηδηόθηεην ή ελνηθηαδόκελν)  

πλππνβάιιεηαη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα ρξήζεο λεξνύ από 

ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

Δπίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνύλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13- ΠΡΟΘΗΚΗ 

Ζ παξάγξαθνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ πξνζιακβάλνληαη πδξνλνκείο 

ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο παξακέλεη θαη πξνζηίζεηαη ην εμήο θείκελν:  

Η εποπηεία ηων σδρονομέων έγκειηαι ζηις Τοπικές Επιηροπές Άρδεσζης.  

 

Άξζξν 19- Καηάξγεζε παξαγξάθνπ θαη αληηθαηάζηαζε από ην παξαθάησ Κείκελν: 

 

ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΡΓΔΤΖ 

ε θάζε Γεκνηηθή ή Σνπηθή Κνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο όπνπ ιεηηνπξγεί δεκνηηθό 

δίθηπν άξδεπζεο, ζπζηήλεηαη κε ην παξόλ άξζξν Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο, κε ζθνπό ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία, ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ 

άξδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο. 

Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο είλαη ηξηκειείο, απνηεινύκελεο από : 

α) Έλαλ Αληηδήκαξρν αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα κε ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή εληεηαικέλν 

ζύκβνπιν ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο, σο πξόεδξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ν 

Γήκαξρνο νξίδεη άιινλ αηξεηό κε απόθαζή ηνπ 

β) Σνλ Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ κε αλαπιεξσηή απηνύ, σο κέινο. 
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γ) Σνλ ηνπηθό πδξνλνκέα άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ, σο κέινο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα αθνξά 

πδξνλνκέα ( θαηαγγειία θιπ), ν πδξνλνκέαο ζα αληηθαζίζηαληαη από έλα κέινο πνπ ζα 

ππνδεηθλύεηαη κε απόθαζε ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Μεηά ηελ απόθαζε πξόζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο εθδίδεηαη απόθαζε Γεκάξρνπ 

πνπ θαζνξίδνληαη ηα κέιε ησλ Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ Άξδεπζεο θαη γίλεηαη ε ζπγθξόηεζε ησλ 

Δπηηξνπώλ απηώλ. 

Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο αζθεί, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο όπνπ 

είλαη θαη ε πεξηνρή επζύλεο ηεο, ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

α) Δπνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ δηθηύνπ άξδεπζεο 

β) Παξαιακβάλεη, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο άξδεπζεο 

γ) Καηαξηίδεη ην γεληθό πξόγξακκα αξδεύζεσο ζηελ πεξηνρή επζύλε ηεο θαη ην αλαξηά ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο 

δ) Με απόθαζή ηεο θαζνξίδεη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο, ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ρξήζεο 

αξδεπηηθνύ λεξνύ, ζε θπβηθά κέηξα αλά ζηξέκκα θαη θαηά θαηεγνξία θαιιηεξγεηώλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, κε 

ζηόρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ 

ε) Δηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή ιήμεο ηεο 

αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο . 

ζη) Βεβαηώλεη κε πξάμε ηεο, ηηο αξδεπηηθέο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα 

Καλνληζκό θαη εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηελ παξάβαζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

αλαινγνύληνο πξνζηίκνπ 

δ) Βεβαηώλεη βιάβεο πνπ πξνμέλεζαλ ζην αξδεπηηθό δίθηπν θαη ζηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα αγξόηεο ή ηξίηνη, εζειεκέλα ή όρη, θαη επηβάιιεη ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή 

ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεη όηη ε βιάβε επήιζε εζθεκκέλα από ηνλ ηδηνθηήηε ή λνκέα 

ηνπ αγξνύ εηζεγείηαη ηελ επηβνιή θαη ηνπ αλάινγνπ πξνζηίκνπ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό. 

Οη βιάβεο ζα θνηλνπνηνύληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ε) Απνθαζίδεη ηελ δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ 

αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ή ηκήκαηνο απηνύ, εάλ εληνπηζηνύλ βιάβεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο 

απνθαηάζηαζεο 

ζ) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο όπνπ απηά 

ππάξρνπλ 

η) Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο αγξνηώλ γηα ηπρόλ παξάβαζε θαζήθνληνο πδξνλνκέσλ, 

ηηο αμηνινγεί θαη ελ ζπλερεία, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ηηο δηαβηβάδεη ζην Γήκαξρν γηα ηελ 

άζθεζε πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ.  

ηα) Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο θαη αηηήκαηα αγξνηώλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ (επεθηάζεηο δηθηύνπ, εγθαηάζηαζε παξνρώλ, βιάβεο). 

ηβ) Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, ζπλεπηθνπξνύληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη 

από επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ Γηεπζύλζεσλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ.  

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

ζπκβνπιίνπ, ηόπνπ ζπλεδξίαζεο, απαξηίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηνπηθήο θαη δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη ζηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο. 

Σελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο εθηειεί ν δεκνηηθόο 

ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 
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Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ή άιινο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ή 

ηνπ θαηά ηόπνλ Αληηδεκάξρνπ, εθόζνλ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηόηεηα. 

  

 

ΠΡΟΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΤ 

20ν  

Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καλνληζκνύ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή κε 

απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αικσπίαο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από : 

1. Σνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ Αληηδήκαξρν 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.  

2. Έλαλ Τπάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ αλαπιεξσηή απηνύ. 

3. 'Έλαλ Τπάιιειν ηνπ Δξγνηαμίνπ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή απηνύ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα απνηππώζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ. Σελ έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο ζα παξαιάβνπλ νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ , θάζε θνξά γηα ηπρνύζεο κεηαβνιέο ζηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε.  

 

ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΤ  

21ν 

Ο παξώλ θαλνληζκόο απνηεινύκελνο από εηθνζηέλα ( 21 άξζξα) γίλεηαη νξηζηηθόο αθνύ 

εγθξηζεί από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη αθνύ θνηλνπνηεζεί κε ηνηρνθόιιεζε ζηα 

γξαθεία ηνπ Γήκνπ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηζρύεη κέρξη λεόηεξεο ηξνπνπνίεζήο ηεο.  

 

 

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έρνληαο 

ππόςε ην αξηζκ.πξση 32589/08-12-2016 έγγξαθν ηεο Γηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαο.Δπηγαξίδνπ νθίαο,  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ 

Ν.3852/2010 , 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       ν κ ό θ ω λ α 

 

Δηζεγείηαη  ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνύ άξδεπζεο  Γήκνπ  Αικσπίαο, όπσο παξαθάησ:   

  ΆΡΘΡΟ 9- Καηάξγεζε όιεο ηεο παξαγξάθνπ θαη πξνζζήθε ηνπ παξαθάηω θεηκέλνπ.  

Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ άξδεπζεο έρνπλ όζνη θαηέρνπλ θαη θαιιηεξγνύλ κε 

νπνηνδήπνηε θαζεζηώο, ηδηόθηεηα ή κηζζσκέλα, ρσξάθηα εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ πνπ θαιύπηεηαη από ην δίθηπν θαη κε αίηεζε – ππεύζπλε δήισζή ηνπο δεηνύλ λα 

θάλνπλ ρξήζε απηνύ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο αξδεπηηθέο νθεηιέο 

ζηνλ Γήκν Αικσπίαο ή όηη έρνπλ πξνβεί ζε ξύζκηζε απηώλ. Σα ηέιε άξδεπζεο θαζνξίδνληαη 

κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο. 
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ηελ αίηεζε – ππεύζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ( 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) , ην πξώην ηξίκελν θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο, νη 

ελδηαθεξόκελνη δειώλνπλ: 

α) Σα αθξηβή αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκόο 

δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, ηειέθσλν, θιπ.) 

β) Σνλ αξηζκό, ηελ ηνπνζεζία, ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αγξνύ πνπ επηζπκνύλ λα 

αξδεύνπλ 

γ) Σνλ 13ςήθην θσδηθό ΟΓΔ ηνπ αγξνηεκαρίνπ θαη ηελ έθηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δήισζε ΟΓΔ (όπνπ απηή ππάξρεη) 

δ) Σν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (ηδηόθηεην ή ελνηθηαδόκελν)  

πλππνβάιιεηαη δεκνηηθή ελεκεξόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα ρξήζεο λεξνύ 

από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

Δπίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνύλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13- ΠΡΟΘΗΚΗ 

Ζ παξάγξαθνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ πξνζιακβάλνληαη πδξνλνκείο 

ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο παξακέλεη θαη πξνζηίζεηαη ην εμήο θείκελν:  

Η εποπηεία ηων σδρονομέων έγκειηαι ζηις Τοπικές Επιηροπές Άρδεσζης.  

 

Άξζξν 19- Καηάξγεζε παξαγξάθνπ θαη αληηθαηάζηαζε από ην παξαθάησ Κείκελν: 

 

ΣΟΠΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΡΓΔΤΖ 

ε θάζε Γεκνηηθή ή Σνπηθή Κνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο όπνπ ιεηηνπξγεί δεκνηηθό 

δίθηπν άξδεπζεο, ζπζηήλεηαη κε ην παξόλ άξζξν Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο, κε ζθνπό 

ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία, ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνύ 

δηθηύνπ άξδεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο. 

Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο είλαη ηξηκειείο, απνηεινύκελεο από : 

α) Σνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν Αλαηνιηθήο Αικσπίαο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Δμαπιαηάλνπ θαη ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν Καζεκεξηλόηεηαο γηα ηελ Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Αξηδαίαο κε ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή εληεηαικέλν ζύκβνπιν ηεο νηθείαο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο, σο πξόεδξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ν Γήκαξρνο νξίδεη 

άιινλ αηξεηό κε απόθαζή ηνπ 

β) Σνλ Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ή ν νξηδόκελνο κε απόθαζε Σνπηθνύ 

πκβνπιίνπ κε αλαπιεξσηή απηνύ, σο κέινο. 

γ) Σνλ ηνπηθό πδξνλνκέα άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ, σο κέινο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα 

αθνξά πδξνλνκέα ( θαηαγγειία θιπ), ν πδξνλνκέαο ζα αληηθαζίζηαληαη από έλα κέινο 

πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη κε απόθαζε ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Μεηά ηελ απόθαζε πξόζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο εθδίδεηαη απόθαζε 

Γεκάξρνπ πνπ θαζνξίδνληαη ηα κέιε ησλ Σνπηθώλ Δπηηξνπώλ Άξδεπζεο θαη γίλεηαη ε 

ζπγθξόηεζε ησλ Δπηηξνπώλ απηώλ. 
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Ζ Σνπηθή Δπηηξνπή Άξδεπζεο αζθεί, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

όπνπ είλαη θαη ε πεξηνρή επζύλεο ηεο, ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

α) Δπνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ δηθηύνπ άξδεπζεο 

β) Παξαιακβάλεη, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο άξδεπζεο 

γ) Καηαξηίδεη ην γεληθό πξόγξακκα αξδεύζεσο ζηελ πεξηνρή επζύλε ηεο θαη ην αλαξηά 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο 

δ) Με απόθαζή ηεο θαζνξίδεη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο, ην αλώηαην επηηξεπηό όξην 

ρξήζεο αξδεπηηθνύ λεξνύ, ζε θπβηθά κέηξα αλά ζηξέκκα θαη θαηά θαηεγνξία 

θαιιηεξγεηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, κε ζηόρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ πδαηηθώλ 

πόξσλ 

ε) Δηζεγείηαη ζηνλ Γήκαξρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή ιήμεο ηεο 

αξδεπηηθήο πεξηόδνπ, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο . 

ζη) Βεβαηώλεη κε πξάμε ηεο, ηηο αξδεπηηθέο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα 

Καλνληζκό θαη εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηελ παξάβαζε γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ αλαινγνύληνο πξνζηίκνπ 

δ) Βεβαηώλεη βιάβεο πνπ πξνμέλεζαλ ζην αξδεπηηθό δίθηπν θαη ζηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα αγξόηεο ή ηξίηνη, εζειεκέλα ή όρη, θαη επηβάιιεη ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεη όηη ε βιάβε επήιζε εζθεκκέλα από ηνλ 

ηδηνθηήηε ή λνκέα ηνπ αγξνύ εηζεγείηαη ηελ επηβνιή θαη ηνπ αλάινγνπ πξνζηίκνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό. Οη βιάβεο ζα θνηλνπνηνύληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

ε) Απνθαζίδεη ηελ δηαθνπή θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ 

αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ή ηκήκαηνο απηνύ, εάλ εληνπηζηνύλ βιάβεο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο 

απνθαηάζηαζεο 

ζ) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο όπνπ απηά 

ππάξρνπλ 

η) Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο αγξνηώλ γηα ηπρόλ παξάβαζε θαζήθνληνο 

πδξνλνκέσλ, ηηο αμηνινγεί θαη ελ ζπλερεία, εθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο, ηηο δηαβηβάδεη ζην 

Γήκαξρν γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ.  

ηα) Γέρεηαη θαη εμεηάδεη θαηαγγειίεο θαη αηηήκαηα αγξνηώλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ (επεθηάζεηο δηθηύνπ, εγθαηάζηαζε παξνρώλ, βιάβεο). 

ηβ) Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, ζπλεπηθνπξνύληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

θαη από επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ Γηεπζύλζεσλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.  

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

ζπκβνπιίνπ, ηόπνπ ζπλεδξίαζεο, απαξηίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηνπηθήο θαη δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη ζηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο. 

Σελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Άξδεπζεο εθηειεί ν δεκνηηθόο 

ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ή άιινο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε 

Γεκάξρνπ ή ηνπ θαηά ηόπνλ Αληηδεκάξρνπ, εθόζνλ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε αξκνδηόηεηα. 
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ΠΡΟΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΤ 

20ν  

Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καλνληζκνύ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή κε 

απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αικσπίαο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από : 

1. Σνλ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε αλαπιεξσηή απηνύ ηνλ 

Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.  

2. Έλαλ Τπάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ αλαπιεξσηή απηνύ. 

3. 'Έλαλ Τπάιιειν ηνπ Δξγνηαμίνπ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή απηνύ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα απνηππώζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ. Σελ έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο ζα παξαιάβνπλ νη Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ , θάζε θνξά γηα ηπρνύζεο κεηαβνιέο ζηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε.  

 

ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΤ  

21ν 

Ο παξώλ θαλνληζκόο απνηεινύκελνο από εηθνζηέλα ( 21 άξζξα) γίλεηαη νξηζηηθόο αθνύ 

εγθξηζεί από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη αθνύ θνηλνπνηεζεί κε ηνηρνθόιιεζε ζηα 

γξαθεία ηνπ Γήκνπ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηζρύεη κέρξη λεόηεξεο ηξνπνπνίεζήο 

ηεο.  

.  
                           
 

                                Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ.66/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 19-12-2016 
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