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ΑΠΟΚ/ΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗ  

ΙΚΑΡΟΥ & ΣΤ.ΣΠΑΝΑΚΗ 2  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

 

 

ΣΧΕΤ:   

ΘΕΜΑ : Αποστολή αντιγράφου της  31/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

που αφορά:  

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.  

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του  2/2019  πρακτικού συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι καταχωρημένη η  31/2019  απόφασή του, 

σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.  

Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα π ρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο του 

αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και  τα συνημμένα στο έγγραφο αυτό 

δικαιολογητικά.  

 

Εσωτερική διανομή:  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Κοινοποίηση :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1 Πεδιώτης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΑΧΛΑΔΑΣ  6943668901 

2 Κοτσυφός Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ 6976514521 

3 Τρυπιδάκης Φώτιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 6945235082 

4 Στρατάκης Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.  ΡΟΔΙΑΣ 6942031470 

5 
Πιτσούλης 
Αγαμέμνωνας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ..Κ. ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 6977834519 

6 Μαρκάκης  Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ 6986659711 

7 Παντερής  Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΓΩΝΙΩΝ 6977258373 

8 Μαυράκης Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΔΑΜΑΣΤΑΣ 6977666782 

9 Βασιλάκης Αντώνιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΚΑΛΕΣΣΙΩΝ 6944449838 

10 Χατζάκης  Νικόλαος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΚΑΜΑΡΙΟΥ 6973682065 

11 Μιχαλάκης Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 6977563076 

12 Θραψανιωτάκη Καλ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ 
6948660716  
823007 

13 Φαραζάκης Κων/νος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Τ.Κ.  ΚΟΡΦΩΝ 6948382115 

14 Καλλέργης  Ελ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 6973252735 

15 Κοκκινάκης Θεοφάνης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΜΑΡΑΘΟΥ 6977585529 

16 Πατραμάνης  Ιωάννης ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΜΟΝΗΣ 6974799636 

17 Αδαμάκης  Γεώργιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.  ΣΑΡΧΟΥ 6974039701 

18 Κουβίδης Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΤΥΛΙΣΣΟΥ 6946043870 

19 Φακουκάκης Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.  ΦΟΔΕΛΕ 6977656594 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Σήμερα την 1η του μήνα Φεβρουαρίου 2019, η υπογεγραμμένη  Μαρία  

Κρητσωτάκη τοιχοκόλλησα στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος αντίγραφο  σε πλήρες κείμενο της υπ’  αριθμό  31/2019   απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79,113 και 284 

του Ν.3463/2006, που αφορά :  

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.  

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.  

1 .  Γεώργιος Παντερής  

2 .  Προκόπης Μπορμπαντωνάκης  

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.  

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 31/2019 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ           ΑΔΑ:  6ΙΦΣΩΛΣ-ΖΣΓ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  2/2019 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  31-1-2019 

Σήμερα την 31η  του μηνός Ιανουαρίου   του έτους  2019  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 

13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:1665/25 -1-

2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να 

γίνει συζήτηση και να  ληφθούν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμ αρχος Μαμουλάκης 

Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης,  

Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, 

Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης  Αναστάσιος, Μαρής Δράκος, Λυδάκης Δημήτριος, 

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,  Τριγώνης Κωνσταντίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, 

Φραντζεσκάκη Άννα, Αποστολάκη Ευαγγελία,  Ανδρουλάκης Δημήτριος,  

Μανιαδής Αντώνιος,  Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Σαββάκης Φίλιππος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Μανιούδης Ματθαίος, Σαριδάκης 

Στυλιανός,  Τσιντάρης Ανδρέας,  Παρασύρης Ευάγγελος, Παπάζογλου Αγάπη -

Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι  επτά (27) μελών του Δ.Σ. 

είναι παρόντα τα δέκα εννέα (19) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η  υπάλληλος  του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Επίσης παραβρέθηκε ο  Πρόεδρος της Δ.Κ Γαζίου  κ.  Κοτσυφός Ιωάννης, καθώς και 

ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης Ιωάννης.  



Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Κουτσογιάννης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6 ο υ  θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού 

πρώτα ψήφισε.  

 

ΘΕΜΑ 21o   :  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τοπικής Οικονομίας  Γεώργιος 

Βαλτζάκης  εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  τα παρακάτω:  

Έχοντας υπόψη:  

1 .  Την με αριθμό 20/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δ.Σ.:   «Λήψη 

απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης,  (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ  1538/τ.Β’/27 -06-

2011),  με απάλειψη του σκοπού και της αρμοδιότητας της Άρδευσης,  

προκειμένου αυτή να ασκείται εφεξής από τον Δήμο Μαλεβιζίου » .  

2 .  Το Φ.Ε.Κ. 1818/Β/25 -05-2017 όπου απαλείφθηκε η υπηρεσία άρδευσης,  από 

τους σκοπούς της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και η υπηρεσία μεταφέρθηκε ξανά στο 

Δήμο Μαλεβιζίου από 26 -05-2017.  

3.  Την υπ’ αριθμ. 459/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 

516/2017 όμοια της Οικονομικής Επιτροπής  ,  περί καθορισμού τιμολογίου 

άρδευσης   του Δήμου, καθώς και την με αριθ.πρωτ: 17542/2017/26 -1-2018 

Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνονται οι 

προαναφερόμενες αποφάσεις.  

4 .  Την με αριθμό 20/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( ΑΔΑ:   

ΩΘ93ΩΛΣ-72Δ)  με την οποία εγκρίνεται ο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,  και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του 

Ν.3852/2010 .  

 

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. ο  Κανονισμός Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου  Μαλεβιζίου,  

ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και 

παρακαλούμε για την έγκρισή του , σύμφωνα με την 20/2018 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 



Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά 

από διαλογική συζήτηση όπως φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη την 

20/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Λόγω  αποχώρησης του Δημοτικού Συμβούλου Χαράλαμπου Κουτσογιάννη στο 6ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης) .       

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ  

 

1 .  Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, σύμφωνα με την 20/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής ,κατά άρθρο και στο σύνολό του,  ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2 .  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη, 

κατά το πλήρες κείμενό  της,  στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  

Καταστήματος, σύμφωνα με  τη  διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 

του Ν.3463/2006.  

3 .  Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα  (ημερήσια ή  

εβδομαδιαία) και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

4 .  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέ τρα για την 

όσο το δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2019 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

 

 

 

 



               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                                                            

         

      

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

 

 

 

(Σύμφωνα με τα άρθρα 75 & 79 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα όπως 

ισχύουν) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του κανονισμού 

     Ο κανονισµός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών 

από το δίκτυο άρδευσης του ∆ήµου και καθορίζει τα σχετικά µε την άρδευση δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις του ∆ήµου και των καταναλωτών. 

     Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης στο Δήμο, πρέπει να λαμβάνει γνώση του 

παρόντος κανονισμού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. 

 

 

Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 

Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται σύμφωνα µε το άρθρο 75 & 79 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

 

Άρθρο 3 

Ιδιοκτησία του δικτύου άρδευσης 

Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Μαλεβιζίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

και την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης. 

Τα τρήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τα «κολεκτέρ διανομής » µε τα αρδευόµενα ακίνητα 

των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών. 

Το διαθέσιµο νερό άρδευσης του ∆ήµου, χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεµαχίων που 

βρίσκονται εντός της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες, (δημότες ή 

µη) είτε πρόκειται για ενοικιαστές των αγροτεµαχίων αυτών (δηµότες ή µη). 

Για τις περιπτώσεις όπου το δηµοτικό δίκτυο άρδευσης επεκτείνεται σε εκτός της κτηματικής 

περιφέρειας του ∆ήµου, αγροτεμάχια, πρόσβαση σε αυτό θα έχουν κατά προτεραιότητα οι δημότες. 

 

Σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι διαθέσιμες ποσότητες νερού προτεραιότητα έχουν οι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότες 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 4 

∆ιάµετρος παροχών 

Για την σύνδεση των αγροτεμαχίων µε το δίκτυο άρδευσης θα τοποθετούνται παροχές 0,5 ίντσες 

στη Δ.Κ. Καλεσίων, μέχρι 2 ίντσες στην Τ.Κ. Φόδελε και μέχρι 1 ίντσα στις υπόλοιπες Δημοτικές 

και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. 

 

 

Άρθρο 5 

Σύνδεση αγροτεµαχίων µε το δίκτυο άρδευσης 

Η υδροδότηση των καλλιεργούµενων και µη αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που 

εξυπηρετεί το ∆ίκτυο άρδευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση-δήλωση του ενδιαφερομένου, όπου θα 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση του Κανονισµού αυτού και θα αναγράφονται τα στοιχεία του (όνοµα, 

επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α∆Τ και ΑΦΜ υποχρεωτικά), το είδος της καλλιέργειας και η 

θέση του αγροτεμαχίου. 

Η αίτηση αυτή χρεώνεται κατ΄ αρχήν στους αρμόδιους τεχνικούς, οι οποίοι γνωμοδοτούν επί αυτής 

ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια: 

 



Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου ή όχι. 

Ο αιτών είναι δημότης ή όχι. 

Ύπαρξη δημοτικού αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του αιτούντος. 

Διαθεσιµότητα ποσοτήτων νερού  άρδευσης. 

Παραγωγικές καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια ή όχι. 

 

Α. Καλλιεργούμενα (παραγωγικές καλλιέργειες),  

Ποιμνιοστάσια 

 

Στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Αριθ. ∆ελτίου ταυτότητας), το είδος της 

εκµετάλλευσης (είδος καλλιέργειας ή ποιµνιοστάσιο) που θα αρδεύεται, η έκταση και το 

τοπωνύµιο. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος ή το πολύ 

του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης της ΑΕΕ λόγω πρόσφατης 

αγοραπωλησίας, ο αιτών µπορεί να προσκοµίζει το αντίστοιχο Συµβόλαιο. Σε περίπτωση 

ενοικίασης θα πρέπει να προσκοµίσει αφενός το ενοικιαστήριο και αφετέρου την ΑΕΕ του 

ιδιοκτήτη. Στην έσχατη περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης της ΑΕΕ, µπορεί να γίνει δεκτό το Ε9 

του ιδιοκτήτη.  

Επίσης θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι, το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο δεν 

αρδεύεται από άλλη δηµοτική ή ιδιωτική ή άλλου φορέα πηγή υδροδότησης. 

 

Β. Μη καλλιεργηµένα που πρόκειται να καλλιεργηθούν µε παραγωγικές καλλιέργειες. 

 

Αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από την ΑΕΕ κατ΄ αντιστοιχία µε την προηγούµενη 

παράγραφο (Α). Επιτόπιος έλεγχος στο εν λόγω αγροτεµάχιο από γεωπόνο ή υδρονοµέα ή τον 

πρόεδρο της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, πριν την τοποθέτηση του υδροµέτρου ώστε να 

διαπιστωθεί ότι έχει ξεκινήσει η προετοιµασία φύτευσης της καλλιέργειας. Στην συνέχεια δίδεται η 

έγκριση για σύνδεση µε το δίκτυο άρδευσης. Επίσης θα προσκοµίζεται από τον διενεργούντα τον 

επιτόπιο έλεγχο Υ. ∆ για την απόδειξη των παραπάνω. 

 

Άρθρο 6 

∆ικαίωµα σύνδεσης 

Η αίτηση συνοδεύεται από γραµµάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται κάθε φορά µε απόφαση ∆Σ. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ∆ήµο, για τις οποίες δεν έχει γίνει ρύθµιση – διευκόλυνση 

τµηµατική καταβολής τους, δεν χορηγείται άδεια παροχής. 

 

 

Άρθρο 7  

Περιορισµοί 

∆εν επιτρέπεται η επέμβαση τρίτου στα υδραγωγεία και τα κεντρικά δίκτυα του ∆ήµου, χωρίς την 

σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας άρδευσης-τεχνικής υπηρεσίας και άδειας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Απαγορεύεται η διάθεση νερού, σε τρίτους από νόµιµη σύνδεση είτε αυτό οδηγείται εντός της 

αρδευτικής ζώνης είτε εκτός, είτε σε διαφορετικό τεµάχιο από αυτό για το οποίο έγινε η σύνδεση. 

Στην τελευταία περίπτωση θα µπορεί να γίνει αφού ενηµερωθεί το αρµόδιο τµήµα και ο 

ενδιαφερόµενος δώσει τα στοιχεία του νέου αγροτεµαχίου. 

Η µε οποιοδήποτε τρόπο παρεµπόδιση της λήψης της ένδειξης του υδροµέτρου ή η παραβίαση του 

υδροµέτρου µε σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης . 

Η υδροδότηση ιδιοκτησιών που καταλαµβάνουν δηµόσιο ή δηµοτικό χώρο. 

∆εν επιτρέπεται η υπέρβαση των ανώτερων επιτρεπτών ποσοτήτων νερού. 



 

Άρθρο 8 

Αυθαίρετη σύνδεση - Παρατυπίες 

Σε περίπτωση σύνδεσης ακινήτου µε το δίκτυο άρδευσης, χωρίς την άδεια του ∆ήµου και χωρίς την 

πληρωµή του δικαιώµατος σύνδεσης, επιβάλλεται µε απόφαση του ∆Σ σε βάρος του παραβάτη 

πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση και κινείται εναντίον του η διαδικασία 

ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης, εκθετικής ή αποθετικής της ζηµιάς που προκάλεσε 

στο ∆ήµο. 

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από νόµιµη σύνδεση, το 

νερό παρανόµως οδηγείται σε διαφορετικό αγροτεµάχιο για το οποίο πήρε την άδεια σύνδεσης, είτε 

σε άλλον ιδιοκτήτη, είτε σε εκτός των ορίων της περιοχής άρδευσης του συγκεκριμένου δικτύου. 

 

Άρθρο 9 Επανασύνδεση 

Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε, ύστερα από παράβαση του 

κανονισµού από τον καταναλωτή, καταβάλλεται τέλος επανασύνδεσης. Το ποσό καθορίζεται µε 

απόφαση ∆Σ. 

Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, 

καταβάλλεται τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται µε απόφαση ∆Σ. 

 

Άρθρο 10 

Εργασίες και υλικά σύνδεσης 

Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των αρδευόµενων ακινήτων µε το δίκτυο 

άρδευσης,  εκτελούνται από το ∆ήµο ή από εξουσιοδοτηµένο από τον ∆ήµο συνεργείο. 

Το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται από την Υπηρεσία και βαρύνει τον καταναλωτή. 

 

Άρθρο 11 

Εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύου 

Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από το 

∆ήµο, ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες, την επάρκεια του νερού και τις οικονοµικές του 

δυνατότητες. 

Σε περίπτωση που θα προκληθεί από εργολάβο ή ιδιώτη βλάβη στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου, 

αρμόδια για την εκτίμηση της ζημιάς καθώς και του κόστους αποκατάστασης της είναι η υπηρεσία 

του Δήμου. Στη συνέχεια η υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώσει αυτόν που προξένησε την βλάβη για 

την άμεση εξόφληση του κόστους αποκατάστασης της. Η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται με 

υπηρεσιακό σημείωμα στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 12 

Τέλη άρδευσης 

Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου και προορίζονται να καλύψουν τις 

δαπάνες διοίκησης, συντήρησης, επισκευής, λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δικτύων 

άρδευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυµένων κεφαλαίων. 

Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου.  

Η καταµέτρηση του νερού γίνεται ετησίως ή ανά εξάμηνο, εκτός από περιπτώσεις ελέγχου της 

κατανάλωσης, που  μετρήσεις θα μπορούν να γίνονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήµατα. Η χρέωση 

των καταναλωτών γίνεται µε µηχανογραφηµένους λογαριασµούς. Η πληρωµή γίνεται στο Ταµείο 

του ∆ήµου ή σε άλλα σηµεία που θα οριστούν από τον ∆ήµο, πριν τη λήξη της προθεσµίας που 

αναφέρεται στο λογαριασµό, διαφορετικά θα επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων κατανάλωσης η χρέωση θα γίνεται 

όπως ορίζεται µε απόφαση ∆Σ. 

 

 

 



Άρθρο 13 

Υπεύθυνοι έναντι του ∆ήµου 

Για τις τυχόν οφειλές προς το ∆ήµο υπόχρεος είναι ο εκάστοτε υδρολήπτης, ο οποίος έχει συνδεθεί 

στο όνοµα του µε το δίκτυο άρδευσης του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο βαρύνει τους κληρονόµους 

του (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), υπό την προϋπόθεση της µη αποποίησης από µέρους τους της 

κληρονοµιάς εντός της νόµιµης προθεσµίας. 

Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής (π.χ. δωρεά, πώληση, γονική παροχή του ακινήτου κλπ) ο νέος 

ιδιοκτήτης, υποχρεούται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µεταβίβαση να δηλώσει στο ∆ήµο, 

τη µεταβολή προσκοµίζοντας το σχετικό συµβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η 

συναίνεση του προηγούµενου ιδιοκτήτη, για τη µεταβίβαση µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή και να αιτηθεί τη σύνδεση της παροχής επ’ ονόµατί του. Στην 

αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισµού και κάθε 

µελλοντική τους τροποποίηση. Για τις τυχόν οφειλές µέχρι το χρόνο της ανωτέρω δήλωσης 

μεταβολής, ευθύνεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης (µεταβιβάζων), εκτός αν άλλως ορίζεται στη 

συµφωνία των µερών, η οποία πρέπει να προκύπτει από το προσκοµιζόµενο συµβολαιογραφικό ή 

ιδιωτικό έγγραφο. 

Σε περίπτωση εκµίσθωσης του ακινήτου, υπόχρεος είναι ο µισθωτής αυτού ο οποίος υποχρεούται 

εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µίσθωση να ζητήσει να γίνει σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης 

στο όνομα του, προσκομίζοντας στην υπηρεσία το µισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια ∆ΟΥ. 

 

Άρθρο 14 

Αρδευτική περίοδος – Επιτρεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης 

 

Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΏΝΑ 

 

Αρδευτική περίοδος για την  αμπελοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, ορίζεται το διάστημα από 

1 Απριλίου έως  31  Οκτωβρίου   εκάστου έτους . 

Αρδευτική περίοδος για υπαίθρια λαχανικά, όλο το έτος. 

 

Συνολικά επιτρεπόμενες ποσότητες αρδευτικού νερού. 

 

Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο να ανέρχεται 

αυστηρά σε : 

120 κυβικά µέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας. 

120 κυβικά µέτρα ανά στρ. οινάµπελου. 

180 κυβικά µέτρα ανά στρ. αμπελοκαλλιέργειας. 

250 κυβικά µέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα 

400 κυβικά µέτρα ανά στρ.  υπαίθριων  λαχανικών. 

500 κυβικά µέτρα ανά στρ.  κτηνοτροφικών  φυτών. 

    550 κυβικά µέτρα ανά στρ. θερµοκηπιακών καλλιεργειών.  

    450 κυβικά μέτρα ανά στρ.καλλιέργειας εσπεριδοειδών.  

 

Β) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Αρδευτική περίοδος για την  αμπελοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, ορίζεται το διάστημα από 

1 Απριλίου έως  31  Οκτωβρίου   εκάστου έτους . 

Αρδευτική περίοδος για υπαίθρια λαχανικά, όλο το έτος. 

 

Συνολικά επιτρεπόμενες ποσότητες αρδευτικού νερού. 

Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο 

 να ανέρχεται αυστηρά σε : 

150 κυβικά µέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας. 



120 κυβικά µέτρα ανά στρ. οινάµπελου. 

200 κυβικά µέτρα ανά στρ. αμπελοκαλλιέργειας. 

250 κυβικά µέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα 

400 κυβικά µέτρα ανά στρ.  υπαίθριων  λαχανικών. 

500 κυβικά µέτρα ανά στρ.  κτηνοτροφικών   φυτών 

550 κυβικά µέτρα ανά στρ. θερµοκηπιακών καλλιεργειών. 

   450 κυβικά μέτρα ανά στρ.καλλιέργειας εσπεριδοειδών. 

 

 

Γ) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ  

 Αρδευτική περίοδος για την  αμπελοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, ορίζεται το διάστημα από 

1 Απριλίου έως  31  Οκτωβρίου   εκάστου έτους . 

Αρδευτική περίοδος για υπαίθρια λαχανικά, όλο το έτος. 

 

Συνολικά επιτρεπόμενες ποσότητες αρδευτικού νερού. 

Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο 

 να ανέρχεται αυστηρά σε : 

150 κυβικά µέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας. 

120 κυβικά µέτρα ανά στρ. οινάµπελου. 

200 κυβικά µέτρα ανά στρ. αμπελοκαλλιέργειας. 

250 κυβικά µέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα. 

400 κυβικά µέτρα ανά στρ.  υπαίθριων  λαχανικών. 

500 κυβικά µέτρα ανά στρ.  κτηνοτροφικών   φυτών. 

550 κυβικά µέτρα ανά στρ. θερµοκηπιακών καλλιεργειών.  

   450 κυβικά μέτρα ανά στρ.καλλιέργειας εσπεριδοειδών. 

     Σε περίπτωση πλεονάσματος ή ελλείµµατος αρδευτικού νερού το ∆ηµοτικό Συμβούλιο έχει την 

δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων ανά στρέμμα. 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη  διαχείριση του νερού η άρδευση στους ελαιώνες, 

αμπελώνες και τα κηπευτικά πρέπει να είναι στάγδην µε σταλάκτες παροχής 15 λίτρων ανά 

ώρα.  

 

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις καταναλωτών 

Ο καταναλωτής υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για κάθε ανωµαλία 

ή βλάβη του υδροµετρητή ή διαρροή σωλήνων ή οποιαδήποτε βλάβη. Σε περίπτωση παράλειψης 

ενηµέρωσης επιβάλλεται πρόστιµο που καθορίζεται µε απόφαση ∆Σ και θα βεβαιώνεται σε βάρος 

του η µεγαλύτερη ποσότητα νερού που είχε καταναλωθεί την τελευταία διετία. 

Απαγορεύεται αυστηρά η υδροδότηση άλλου ακινήτου από το υδρόµετρο καταναλωτή χωρίς την 

τοποθέτηση ίδιου µετρητή. 

Απαγορεύεται απόλυτα η µεταφορά υδροµέτρου από ακίνητο σε άλλο ακίνητο χωρίς την άδεια και 

την επίβλεψη του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 16 

Τιμολόγηση υλικών και εργασιών. 

     Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, 

καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καταναλωτής επίσης επιβαρύνεται και 

με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Άρθρο 17 

∆ιακοπές υδροδότησης 

Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής που προβλέπει ως κύρωση ο κανονισµός αυτός, ο ∆ήµος 

µπορεί να διακόπτει την υδροδότηση στις παρακάτω περιπτώσεις: 



Για τεχνικούς λόγους. (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων κλπ). 

Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού. 

Όταν το ζητήσει µε αίτηση του ο καταναλωτής. 

Σε καµιά περίπτωση ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για ζηµίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν από 

διακοπή υδροδότησης.    

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 18 

Υδρόµετρα 

Για κάθε αρδευόµενο ακίνητο (κήπος, ελιές, αµπέλι) χρησιµοποιείται ξεχωριστό υδρόµετρο. Το 

υδρόµετρο τοποθετείται υποχρεωτικά στο πλησιέστερο κολεκτέρ. Απαγορεύεται αυστηρά η 

τοποθέτηση υδροµέτρου σε αρδευτικό αγωγό. Πριν του υδροµέτρου τοποθετείται πάντοτε δικλίδα 

ανακοπής. Τα υδρόµετρα θα τοποθετούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Tα έξοδα των 

υλικών και η απαιτούµενες εργασίες για την τοποθέτηση, βαρύνουν τον καταναλωτή και 

πληρώνονται εφ άπαξ, πριν την τοποθέτηση του υδροµέτρου, στην Ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου ή 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρεώνονται στον πρώτο µετά την σύνδεση λογαριασµό. 

 

Άρθρο 19 

Έλεγχος  υδροµέτρων. 

Ο ∆ήµος ασκεί τον έλεγχο για την καλή λειτουργία του υδροµέτρου. 

Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεµπόδιση της 

καταµέτρησης του νερού που καταναλώνεται, ή στη διαγραφή ποσότητας νερού που 

καταναλώθηκε, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του 

καταναλωτή προστίμου,  που ορίζεται µε απόφαση ∆ Σ και τη διακοπή της υδροδότησης για µια 

αρδευτική περίοδο. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο τριπλασιάζεται και ασκείται ποινική 

δίωξη στους παραβάτες. 

Κάθε βλάβη που θα προκληθεί τόσο στο υδρόµετρο όσο και στην όλη εγκατάσταση της παροχής,  

είτε από την χρήση είτε από επίδραση τρίτου βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Εάν η βλάβη 

γίνει από πρόθεση η σκόπιµη αµέλεια του υδρολήπτη, αυτός διώκεται ποινικά και διακόπτεται η 

παροχή νερού. 

Η διαφύλαξη και η καλή λειτουργία του υδροµέτρου ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη. 

Κανένας δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του δικτύου από χαλασµένο υδρόµετρο. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι έχει κάµει χρήση θα επιβαρύνεται µε χρέωση που ορίζεται µε απόφαση ∆Σ, 

εκτός αν η υπηρεσία, αιτιολογηµένα, εκτιµήσει ότι η κατανάλωση είναι πολύ µεγαλύτερη. Στην 

περίπτωση αυτή, το θέµα παραπέµπεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 20 

Επισκευή – συντήρηση υδροµέτρων 

Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδροµέτρων ανήκει στο ∆ήµο, ο οποίος επεµβαίνει είτε 

αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του καταναλωτή. 

 Η δαπάνη και στις δύο περιπτώσεις βαρύνει τον καταναλωτή. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του ∆ήµου ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόµετρα όταν διαπιστωθεί απόκλιση 

από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό στις 

εγκαταστάσεις του καταναλωτή. 

        Αν το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

υδρολήπτη, η κατανάλωση του εξαμήνου/έτους θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μέσο όρο 

καταναλώσεως των δύο τελευταίων εξαμήνων/ετών της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.  

 

Άρθρο 21 

Αντικατάσταση υδροµέτρων 

Τα υδρόµετρα αντικαθίστανται από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου, όταν έχουν φθαρεί λόγω 



µακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν βλάβη που δεν επιδιορθώνεται.  

Η δαπάνη αντικατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 

Σε περίπτωση κλοπής, ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει εγγράφως την κλοπή στον ∆ήµο και σε 

περίπτωση αντικατάστασης του υδροµέτρου, η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 

 

Άρθρο 22 

Αφαίρεση υδροµέτρων 

Το υδρόµετρο αφαιρείται από το ∆ήµο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Όταν ο καταναλωτής κατ΄ εξακολούθηση υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης του 

νερού για τα οποία έχει λάβει γνώση. 

Όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασµό του µέχρι την έναρξη της επόµενης περιόδου. 

Όταν διαπιστωθεί επέµβαση στο υδρόµετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης. 

Όταν έχει τοποθετηθεί χωρίς άδεια του ∆ήµου και την πληρωμή του σχετικού παράβολου. 

Όταν θεωρηθεί άγνωστο.  

Όταν, χωρίς άδεια του Δήμου, παρέχεται νερό σε τρίτους.  

 

Άρθρο 23 

Μετακίνηση υδροµέτρων 

Απαγορεύεται η µεταφορά του υδροµέτρου σε άλλο ακίνητο του καταναλωτή, εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων και µόνο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου. 

 

 

Άρθρο 24 

Παράπονα - Ενστάσεις καταναλωτών. 

Τυχόν παράπονα καταναλωτών, ύστερα από γραπτή αίτηση των προς τον ∆ήµο εξετάζονται τις 

αρµόδιες υπηρεσίες και τον αρµόδιο αντιδήµαρχο και κατά περίπτωση µπορούν να οδηγούνται στο 

∆ηµοτικό Συμβούλιο. 

Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από την αρµόδια επιτροπή που προβλέπεται από 

το νόµο και θα επικυρώνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

∆εν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από την αρµόδια επιτροπή ή το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν δεν έχουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί τα τέλη που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό. (µε εξαίρεση τα τέλη για τα οποία γίνεται η ένσταση). 

Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της κατανάλωσης και με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η υπηρεσία 

υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο της κατανάλωσης και καλής λειτουργίας του υδρομέτρου. Ο 

έλεγχος για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του υδρομετρητή, διενεργείται από την υπηρεσία 

και με τη συμμετοχή ιδιώτη εάν αυτό ζητηθεί από τον υδροδοτούμενο. 

 

Άρθρο 25 

Περιοχές Άρδευσης 

Θα οριοθετηθούν οι αρµόδιες ζώνες βάση των διαθέσιµων ποσοτήτων νερού. ∆εν θα επιτρέπεται η 

άρδευση κοινών τεµαχίων εκτός αρδευτικής ζώνης εκτός αν το ∆ηµοτικό συμβούλιο αποφασίσει 

σχετικά. 

 

Άρθρο 26 

Πρόγραµµα άρδευσης 

Κάθε χρόνο θα καταρτίζεται από το Συµβούλιο ∆ηµοτικής / Τοπικής Κοινότητας, σε συνεργασία 

µε το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και τον αρµόδιο υδρονοµέα, πρόγραµµα άρδευσης για την 

Κοινότητα, στο οποίο θα ανακοινώνονται οι µέρες άρδευσης ανάλογα µε την γραµµή του 

αρδευτικού δικτύου.  

Το πρόγραµµα θα δηµοσιεύεται στην ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα και θα απαγορεύεται κάθε 

παρέκκλιση από αυτό εκτός των περιπτώσεων έκτακτων προβληµάτων που σε αυτή την περίπτωση 



θα επαναπροσδιορίζεται.  

Παράβαση του προγράµµατος εκ µέρους του Υδρονοµέα, συνιστά παράβαση καθήκοντος και 

επιβολή προστίµου σ’ αυτόν ίσου µε το 1/3 του µμηνιαίου µμισθού του. 

 

Άρθρο 27 

Τιµολόγιο ∆ήµου 

Η τιµή ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού καθορίζεται µε απόφαση ∆Σ και εφαρµόζεται 

χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ. 

Άρθρο 28 

 

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό 

Συμβούλιο. Σε επείγουσες περιπτώσεις µπορεί να αποφασίσει ο ∆ήµαρχος, ο οποίος είναι 

υποχρεωμένος, να υποβάλλει την απόφαση του αυτή στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συμβουλίου. 

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, εκδίδονται µε 

απόφαση ∆Σ, και εισπράττονται κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας ∆ηµοσίων εσόδων. 

Για όλα τα υπόλοιπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 29 

Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός, από την 

επόμενη της ψήφισης του από το ∆δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Μαλεβιζίου 

κ.α.α. 

O αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

 

Βαλτζάκης Γεώργιος 
 

 

 

 

 

 

 

 


