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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

50/2018 
από το πρακτικό της 4

ης
/ 30.03.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5
ο
: Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ) κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 30.03.2018, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2207/26.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κούκας Γεώργιος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μπάτσικας Βασίλειος 

10. Μπεϊνάς Αντώνιος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος 17. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

18. Αγγελακόπουλος Ρίζος 19. Αναστασίου Ιωάννης 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Ζιούλη Αναστασία 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 25. Ολύμπιος Αθανάσιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Κατέθεσε επιστολή που αναφέρει τους λόγους αποχής της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» από τη συνεδρίαση. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ6Ι-ΥΨΔ
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός 

Νικόλαος (Καστρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας 

Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  5
ο
: Τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ) κανονιστικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Γιαννουλέα Χριστίνα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Θέτουμε υπόψη σας: 

1. Το Β.Δ. 24/09-20/10/1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων 

περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων». 

2. Το Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως & εισπράξεως των εσόδων δήμων & κοινοτήτων» . 

3. Το άρθρο 17 του Ν. 1080. 

4. Τα άρθρα 75 & 79 του Ν. 3463/2006. 

5. Το  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4071/85
Α
/11-04-2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". 

8. Τη με αριθμ. Ε.Γ. : οικ.909/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014) «Έγκριση 

του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

9. Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.:οικ. 145026/2014 (Β΄ 31) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 

Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.149896/2014 (Β΄ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους 

και άλλες συναφείς διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Την υπ’ αριθμ, 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία συντάχθηκε το πλαίσιο 

τροποποίησης του κανονισμού άρδευσης, το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 

σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Β περ.V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’).  

12. την υπ’ αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ)  Κανονιστική Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

με θέμα «Κανονισμός Άρδευσης Δ. Αγιάς» 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε: την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 

4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ)  Κανονιστικής Απόφασης με θέμα «Κανονισμός Άρδευσης Δ. Αγιάς» στα κάτωθι άρθρα: 

1. Άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος: «Επεκτάσεις δικτύου, νέες παροχές ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση 

στο υπάρχων δίκτυο, σε μεμονωμένους παραγωγούς, αν επιτρέπετε από την άδεια χρήσης νερού και τα 

σχέδια Διαχείρισης όπως ισχύουν, θα πραγματοποιείται εφόσον καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην 

Οικονομική υπηρεσία του Δ. Αγιάς το προϋπολογισθέν κόστος της εργασίας και των υλικών. Για την 

πραγματοποίηση της εν λόγω επέμβασης η αρμόδια υπηρεσία του Δ. Αγιάς δύναται να ζητάει την σύμφωνη 

γνώμη του Τοπικού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.»  

2. Άρθρο 5, η δεύτερη παράγραφος του εν λόγω άρθρου τροποποιείται ως εξής: «Η κατανάλωση 

αρδευτικού νερού ανα στρέμμα δεν θα ξεπερνάει την ποσότητα που ορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια 

διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων που ανήκει διοικητικά ο Δ. 

Αγιάς. Σε περίπτωση που επιβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα 

κλπ.) περαιτέρω περιορισμός της κατανάλωσης αρδευτικού νερού απ΄ αυτή που ορίζεται στα εγκεκριμένα 

σχέδια διαχείρισης θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς. 

3. Ο Δήμος Αγιάς δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές σε καλλιέργειες από βλάβη ή άλλη αιτία του 

αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων» 

4. Άρθρο 7, προστίθεται η παράγραφος: «Τροποποίηση ή συμπλήρωση υφιστάμενων αδειών χρήσης νερού 

και υποβολή νέων, αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν εγκρίσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αγιάς μετά από 

γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η 

υδροληψία.» 

5. Άρθρο 9, προστίθεται η αρίθμηση: «Για σπατάλη νερού και κατανάλωση πέραν από την επιτρεπόμενη για 

κάθε υδροληψία από 500€ έως 1000€». 

6. Άρθρο 11, προστίθεται η παράγραφος: «Η αμοιβή των υδρονομέων θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και θα την επιβαρύνονται οι αρδευτές αναλογικά, επιπλέον των τελών άρδευσης» 

7. Άρθρο 13, προστίθεται η παράγραφος: «Από την φύση του αρδευτικού έργου και της υδροληψίας 

(άρδευση από αντλιοστάσια, πηγές, λιμνοδεξαμενές-φραγματα, κλειστά δίκτυα, τσιμενταυλακες) θα 

καθορίζονται από την υπηρεσία οι μονάδες μέτρησης και χρέωσης των τελών άρδευσης ήτοι Kwh 

ηλεκτρικής ενέργειας, m3 αρδευτικού νερού, ώρες άρδευσης ή αρδευόμενα στρέμματα. Ειδικότερα όσον 

αφορά την άρδευση από πηγές και τσιμενταυλακες δύναται να επιβάλλεται ένα πάγιο τέλος ανα στρέμμα 

και καλλιέργεια που θα επιβαρύνει όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης νερού, ανεξαρτήτως αν κάποια 

χρονιά πότισαν ή όχι. Από αυτό το τέλος θα εξαιρούνται όσοι με Υπεύθυνη Δήλωση τους βεβαιώνουν ότι 

δεν θα ξαναποτίσουν και αποποιούνται του δικαιώματος χρήσης νερού από την εν λόγω υδροληψία με 

συνέπεια το δικαίωμα αυτό να δίδεται για την εξυπηρέτηση άλλων εκτάσεων» 

8. Άρθρο 14, το εν λόγω άρθρο τροποποιείται ως εξής: «Στα αντλιοστάσια που έχει ή θα εγκατασταθεί 

σύστημα άρδευσης με κάρτα οι αρδευτές για να ποτίσουν θα προεξοφλούν τα τέλη άρδευσης γεμίζοντας την 

κάρτα με τις αναγκαίες κάθε φορά αρδευτικές μονάδες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα τέλη θα 

βεβαιώνονται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της αρδευτικής περιόδου. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μέτρησης 

της κατανάλωσης αρδευτικού νερού η αρμόδια υπηρεσία δύναται να βεβαιώσει προσεγγιστικά τα τέλη 

σύμφωνα με μετρήσεις παλαιοτέρων ετών και τα οποία θα συμψηφίζονται σε επόμενες μετρήσεις».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 (Α΄ 24): «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων»,  

- τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114):  «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1β περ.V του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118): «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

- τις διατάξεις του Β.δ. 28.3/15.4.1957 (Α' 60) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», 

όπως ισχύει, 

- τις διατάξεις του Β.δ. 24/09-20/10/1958 (Α΄171): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίου κείμενον νόμου 

των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του Ν.δ. 318/69 (Α΄212): «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων 

και Κοινοτήτων», 

- Τη με αριθμ. Ε.Γ.: οικ.909/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής (Β΄ 2561): «Έγκριση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

- Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.: οικ. 145026/2014 (Β΄ 31): «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 

Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.149896/2014 (Β΄ 2878): «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος 

τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ) κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δ. Αγιάς με θέμα: «Κανονισμός άρδευσης Δ. Αγιάς», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την 

υπ’ αριθμ. 8992/53914 /15-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΟΡ10-Τ0Τ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
( με  τη ν  από λυ τ η  πλε ιο ψη φί α  τ ου  συ ν όλο υ  τω ν  μ ε λώ ν )  

 
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αριθμ. 78/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩ6Ι-Ξ) κανονιστικής απόφασης και κατ’ 

επέκταση την τροποποίηση του Κανονισμός άρδευσης του Δήμου Αγιάς, ο οποίος διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

 

Άρθρο 1
ο
 

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

δίκτυο άρδευσης του Δήμου και καθορίζει τα σχετικά με τη άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του 

Δήμου και των καταναλωτών. 

 

Άρθρο 2
ο
 

Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική απόφαση 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου νόμου.  
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Άρθρο 3
ο
 

Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγιάς. Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, 

των αντλιοστασίων και των αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από το 

Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. 

Επεκτάσεις δικτύου, νέες παροχές ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο υπάρχων δίκτυο, σε μεμονωμένους 

παραγωγούς, αν επιτρέπετε από την άδεια χρήσης νερού και τα σχέδια Διαχείρισης όπως ισχύουν, θα 

πραγματοποιείται εφόσον καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Οικονομική υπηρεσία του Δ. Αγιάς το 

προϋπολογισθέν κόστος της εργασίας και των υλικών. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω επέμβασης η 

αρμόδια υπηρεσία του Δ. Αγιάς δύναται να ζητάει την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 4
ο
 

Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 1
η
 Μαΐου και λήξη η 30

η
 Σεπτεμβρίου έκαστου 

έτους. 

Δύναται μετά από απόφαση των τοπικών συμβουλίων των τοπικών διαμερισμάτων να αρχίζει η αρδευτική 

περίοδος την 1
η
 Απριλίου και να παρατείνεται έως την 31

η
 Οκτωβρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το 

είδος και τις ιδιαιτερότητες των καλλιεργειών. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια ή στις δεξαμενές, απροβλέπτων δυσμενών συνθηκών 

και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η κατανάλωση αρδευτικού νερού ανα στρέμμα δεν θα ξεπερνάει την ποσότητα που ορίζεται στα 

εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων που ανήκει 

διοικητικά ο Δ. Αγιάς. Σε περίπτωση που επιβάλλεται για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία 

υδροφόρου ορίζοντα κλπ.) περαιτέρω περιορισμός της κατανάλωσης αρδευτικού νερού απ΄ αυτή που 

ορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 

Αγιάς. 

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές σε καλλιέργειες από βλάβη η άλλη αιτία του αρδευτικού 

δικτύου και των αντλιοστασίων. 

 

Άρθρο 6
ο
 

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες 

σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του νερού 

θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα 

αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Οι ενδιαφερόμενοι αρδευτές υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο του τοπικού 

συμβουλίου του Τοπικού Διαμερίσματος όπου ανήκουν τα κτήματα στην οποία αιτούνται να αρδεύουν από 

το δίκτυο άρδευσης του Δήμου και δηλώνουν τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 

τηλέφωνο) την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν, την τοποθεσία, το είδος της καλλιέργειας, αν 

είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κλπ προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν από την 

υπηρεσία (έντυπο Ε1, εφορείας, δήλωση καλλιέργειας κλπ). 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση υφιστάμενων αδειών χρήσης νερού και υποβολή νέων, αποστέλλονται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν εγκρίσεως 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αγιάς μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας 

στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η υδροληψία. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αγιάς είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να συμμορφώνονται με τον κανονισμό άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονομικών οργάνων 

και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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2. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπο τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των 

κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής. 

3. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών 

από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του 

νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις. 

4. Να μην επεμβαίνουν κατά οιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια κλπ για την ρύθμιση 

των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομικών οργάνων. Ο Δήμος δεν 

ευθύνεται για την αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες ούτε για 

τυχόν ζημιές ατυχήματα, θάνατοι που μπορεί να προκληθούν. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που 

έχουν σχέση με τον κανονισμό ή προξενούν ζημιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στ αρμόδια 

δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς και τιμωρούνται 

με χρηματικό πρόστιμο με απόφαση του Δημάρχου και πάντως μετά από κλήση του παραβάτη σε απολογία 

που ανάλογα με την περίπτωση θα είναι: 

1. ζημιά σε υπόγειο δίκτυο η υδροληψία από 200 έως 400€ 

2. για αυθαίρετη παρέμβαση σε υδροληψία ή βάνα από 200 έως 400€ 

3. για ζημιές σε αγροτικούς δρόμους από 500 έως 1000€ 

4. για ρίψη αντικειμένων σε φρεάτια, αγωγούς, τσιμενταύλακες, σωλήνες και δεξαμενές του αρδευτικού 

δικτύου από 500 έως 1000€ 

5. για παράνομη λήψη νερού από 500 έως 1000€. 

6. Για σπατάλη νερού και κατανάλωση πέραν από την επιτρεπόμενη για κάθε υδροληψία από 500€ έως 

1000€. 

 

Άρθρο 10
ο
 

Σε όσους δεν πληρώνουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο, ο Δήμαρχος με απόφαση του 

υποχρεούται  να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης. 

Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται βεβαίωση αρδευτικής και Δημοτικής ενημερότητας. 

 

Άρθρο 11
ο
 

Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται υδρονομείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η αμοιβή των υδρονομέων θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα την επιβαρύνονται οι 

αρδευτές αναλογικά, επιπλέον των τελών άρδευσης. 

 

Άρθρο 12
ο
 

Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών, της 

περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό αυτό. Για κάθε παράπονο κατά 

των υδρονομικών οργάνων σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης οι ενδιαφερόμενοι να 

αναφέρονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

 

Επίσης οι υδρονομείς άρδευσης είναι υποχρεωμένοι: 

 Να συντηρούν τα αρδευτικά συγκροτήματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να αποκαθιστούν μικρές 

βλάβες και να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα του Δήμου για  μεγαλύτερες βλάβες. 

 Είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν νερό σε κάθε παραγωγό και μόνο αυτοί θα  χειρίζονται τις ανάλογες 

βάνες στη κάθε περίπτωση. 

 Να ειδοποιούν μια μέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται αρδεύσουν. 

 Να καταχωρούν καθημερινά σε τριπλότυπο μπλοκ άρδευσης τις ώρες η τα κυβικά ή τις κιλοβατώρες 

άρδευσης και να παραδίδουν ένα απόκομμα στον παραγωγό ένα στον Δήμο και ένα θα παραμένει στην 

δική του κατοχή. 

 Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφουν την καθυστέρηση ώστε να 

συμμορφώνεται το πρόγραμμα άρδευσης σ΄ αυτή την καθυστέρηση. 

 Για κάθε αρδευτικό συγκρότημα θα τηρούν κατάσταση στην οποία θα είναι καταγεγραμμένα τα 

ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης. 
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 Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης και να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε καμιά περίπτωση. 

 Όλα τα αντλητικά συγκροτήματα και οι βάνες θα είναι κλειδωμένα και μόνο οι υδρονομείς θα 

διατηρούν κλειδιά για να τα θέτουν σε λειτουργία  και παύση. 

 

Άρθρο 13
ο
 

Τέλη άρδευσης: 

Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των δεξαμενών και των δικτύων άρδευσης και 

τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων. 

Από την φύση του αρδευτικού έργου και της υδροληψίας (άρδευση από αντλιοστάσια, πηγές, 

λιμνοδεξαμενές-φραγματα, κλειστά δίκτυα, τσιμενταυλακες) θα καθορίζονται από την υπηρεσία οι μονάδες 

μέτρησης και χρέωσης των τελών άρδευσης ήτοι Kwh ηλεκτρικής ενέργειας, m3 αρδευτικού νερού, ώρες 

άρδευσης ή αρδευόμενα στρέμματα. Ειδικότερα όσον αφορά την άρδευση από πηγές και τσιμενταυλακες 

δύναται να επιβάλλεται ένα πάγιο τέλος ανα στρέμμα και καλλιέργεια που θα επιβαρύνει όλους όσους έχουν 

δικαίωμα χρήσης νερού, ανεξαρτήτως αν κάποια χρονιά πότισαν ή όχι. Από αυτό το τέλος θα εξαιρούνται 

όσοι με Υπεύθυνη Δήλωση τους βεβαιώνουν ότι δεν θα ξαναποτίσουν και αποποιούνται του δικαιώματος 

χρήσης νερού από την εν λόγω υδροληψία με συνέπεια το δικαίωμα αυτό να δίδεται για την εξυπηρέτηση 

άλλων εκτάσεων.  

Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 και είναι δυνατόν να 

αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. 

 

Άρθρο 14
ο
 

Στα αντλιοστάσια που έχει ή θα εγκατασταθεί σύστημα άρδευσης με κάρτα οι αρδευτές για να ποτίσουν θα 

προεξοφλούν τα τέλη άρδευσης γεμίζοντας την κάρτα με τις αναγκαίες κάθε φορά αρδευτικές μονάδες. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις τα τέλη θα βεβαιώνονται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της αρδευτικής περιόδου. Σε 

περιπτώσεις αδυναμίας μέτρησης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού η αρμόδια υπηρεσία δύναται να 

βεβαιώσει προσεγγιστικά τα τέλη σύμφωνα με μετρήσεις παλαιοτέρων ετών και τα οποία θα συμψηφίζονται 

σε επόμενες μετρήσεις. 

 

Άρθρο 15
ο
 

Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από δεκαπέντε (15) άρθρα γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την 

Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου, των Τοπικών 

Κοινοτήτων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.   

 

Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

 

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή  εβδομαδιαία).  

 

Δ. Ενημέρωση κοινού: 

- Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι 

προσιτός στο κοινό.  

- Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο 

το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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