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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2012                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση κανονισμού Άρδευσης.   

Σήμερα Δευτέρα 30 Απριλίου  2012 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 

Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθμ. 7508/18-4-2012 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με 

αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 

απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 

δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) 

2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κελεσίδης Χρήστος 

4. Πεντερίδης Αλέξιος 

5. Κερμανίδης Κων/νος 

6. Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

7.Σουρουτζίδης Στυλιανός  

8.Θεοδωρίδης Ιωάννης  

9.Καραγιάννης Μιχαήλ  

        10.Κωστόπουλος Κων/νος   

11.Μηνάς Στυλιανός 

       12.Καλώση Αικατερίνη   

        13. Ανδρεάδης Ευστάθιος 

        14.Παπαδοπούλου Μαρία   

15.Σεμερτσίδης Θεοφάνης 

16.Παπαδόπουλος Θωμάς 

17. Αλατζάς Σάββας 

18. Καρακελίδης Δαμιανός 

19. Κρητίδου Ευφροσύνη 

20. Καρρά Γεωργία 

         

21. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος 

22. Αλεξανδρίδης Παύλος 

23. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας 

24. Σιδηρόπουλος Βασίλειος    ΄΄         Τ.Κ.    Ριζού 

25. Χρυσουλίδης Θεόδωρος      ΄΄           ΄  Νέας Ζωής 

26.Δούμος Χρήστος                 ΄΄            ΄  Πρ. Ηλία 

27.Τσέμπτης Νικηφόρος           ΄΄           ΄  Πετραίας 

28.Κολοβού Ελπίδα                ΄΄             ΄ Σεβαστειανών      

29.Λιάκος Δανιήλ                         ΄΄       ΄  Ανύδρου 

30.Γεραντίδης Χαράλαμπος        ΄΄           ΄     Αρσενίου 

31.Μόκρης Βασίλειος                 ΄΄           ΄    Άσπρου 

32.Πασχαλίδης Σταύρος              ΄΄           ΄   Δάφνης 

33.Καρύπης Μάρκος                   ΄΄           ΄    Καλής 

34.Χατζηστρατής Γεώργιος        ΄΄           ΄  Καλλίπολης  

35.Μηνάς Στέργιος                     ΄΄            ΄  Καλυβίων  

36.Περπερίδης Παύλος               ΄΄           ΄ Κρανέας 

37.Χουτουρίδης Ευστάθιος        ΄΄           ΄ Λιποχωρίου 

38.Αβραμίδης Χρήστος              ΄΄           ΄ Μανδάλου 

39.Μπαξεβάνης Μιχαήλ           ΄΄          ΄   Μαυροβουνίου 

          

           

           

               

             

                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) 2. Καρασαββίδης Λάζαρος 

        3.Τζαμτζής Ιορδάνης 4. Ξανθόπουλος Χρήστος 

        5.Μίμης Δημήτριος   

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.  

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της 

συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.       
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Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι η εκπόνηση ενός κανονισμού 

άρδευσης έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να καταγράψει  όλους αυτούς τους κανόνες  για την 

διαχείριση της άρδευσης. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να τους κάνει συμμέτοχους στην 

προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής. Να σταματήσει κάθε είδους αυθαιρεσία στα όρια του Δήμου 

μας σε ότι αφορά την διαχείριση του νερού. 

Η εφαρμογή του κανονισμού απαιτεί την συνεργασία όλων. Για την τήρηση των βασικών κανόνων που 

θεσπίζονται δεν απαιτείται κόπος, ούτε κόστος. 

Η παραβίαση όμως αυτών των κανόνων  θα έχει κόστος για τον ασυνείδητο παραβάτη, διότι κανείς δεν 

έχει το δικαίωμα να ρυπαίνει άσκοπα, να υποβαθμίζει το περιβάλλον και να δυσφημεί την πόλη μας. 

Επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι ο κανονισμός αυτός μαζί με τις θεσμοθετημένες δράσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσουν το «σύμφωνο συνεργασίας για καθαρή πόλη».  

Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή. Όλοι μας το θέλουμε και μπορούμε 

να το πετύχουμε. 

Συνεχίζοντας είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010,  ορίζεται ότι μία από 

τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι και η διατύπωση παρατηρήσεων στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για  τον Κανονισμό Άρδευσης. 

Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την αριθ. 17/2012 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με την οποία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010, εισηγείται  τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Σκύδρας και κάλεσε το συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά.. 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, είδε τις 

διατάξεις των άρθρων 73 και 76 του   Ν. 3852/2006 και την παραπάνω απόφαση, ομόφωνα 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

 Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο του κανονισμού 
Ο κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις άρδευσης κτημάτων 
(αγροτεμαχίων) της περιοχής, δικαιοδοσίας Δήμου Σκύδρας, που εξυπηρετούνται από τα νερά 
που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται σε διοίκηση από τον Γ.Ο.Ε.Β. ή τους Τ.Ο.Ε.Β.  
Αφορά επίσης και στις αγροτικές κατοικίες, στις κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και 
λοιπές μονάδες (θερμοκήπια, καπνοσπορεία κλπ), που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα 
δίκτυα ύδρευσης, αλλά  εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.   
Ο παρών κανονισμός άρδευσης συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου 
άρδευσης, στον περιορισμό αυθαιρεσιών, στον περιορισμό της κατανάλωσης και στην καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού.  
 
Άρθρο 2ο 
Νομικό καθεστώς 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 
3463/2006. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: ι) των άρθρων 19 και 82 του 
Β.Δ. 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων 
περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», ιι) του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων», ιιι) του άρθρου 17 και 19 του Ν.1080/80.  
 
Άρθρο 3ο 
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Ιδιοκτησία του δικτύου άρδευσης 
Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Σκύδρας. 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. 
Για την άρδευση των κτημάτων-αγροτεμαχίων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, 
βιοτεχνικών κλπ.) χρησιμοποιούνται τα νερά των των Γεωτρήσεων από Πομώνες και Υποβρύχια 
ή και από αρδευτικά κανάλια. 
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους 
καταναλωτές των νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω κτημάτων και 
λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.).  
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα 
από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα 
τμήματα σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα ακίνητα των καταναλωτών 
(παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων, χωρίς όμως να έχουν καμία δυνατότητα 
επέμβασης στο τμήμα από τον αγωγό διανομής έως και το υδρόμετρο στον κοινόχρηστο χώρο.   
Η λήψη του νερού για την άρδευση των κτημάτων γίνεται από τα υφιστάμενα δίκτυα άρδευσης, 
είτε από τις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου που η κάθε μία φέρει τουλάχιστον ένα (1) 
υδροστόμιο, είτε με αγωγό διανομής (παροχή) που συνδέεται στον πλησιέστερο κεντρικό 
αρδευτικό αγωγό.  
Για κάθε κτήμα μικρότερο ή ίσο των 30 στρεμμάτων, ο κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να 
παίρνει νερό για άρδευση από ένα και μόνο υδροστόμιο κάθε φορά που ποτίζει, διαλέγοντας 
για το σκοπό αυτό, ελεύθερα κατά την κρίση του, το πλησιέστερο προς το χωράφι του 
υδροστόμιο, εφόσον δεν χρησιμοποιείται από άλλον παραγωγό. Για κτήματα μεγαλύτερης 
έκτασης χρησιμοποιείται ανάλογος αριθμός υδροστομίων. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη 
άρδευσης περισσότερων παραγωγών από το ίδιο υδροστόμιο, η σειρά άρδευσης καθορίζεται 
από τα αρμόδια υδρονομικά όργανα.  
Στα Υδροστόμια-Παροχές όπου έχει τοποθετηθεί «ηλεκτροβάνα», οι παραγωγοί προμηθεύονται 
«κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) από το Δήμο (Ταμειακή Υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένοι 
φορείς). Η «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) είναι κάρτα συγκεκριμένης ποσότητας νερού 
για κάθε καταναλωτή. Η σύνδεση στο υδροστόμιο γίνεται με αρδευτικά υλικά των παραγωγών 
και ο Δήμος καμία ευθύνη δεν φέρει για φθορές που προκαλούνται στο υλικό αυτό από τρίτους.  
Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτος  πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου 
ορίζει το κόστος ανά στρέμμα ή ανά κυβικό μέτρο νερού. (Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης 
και διαχείρισης του αρδευτικού συστήματος το αναλαμβάνει ο Δήμος Σκύδρας).  
 
Άρθρο 4ο 
Δικαίωμα Σύνδεσης 
Δικαίωμα άρδευσης έχουν όποιοι είναι σε κάθε αρδευτική περίοδο κύριοι νομείς επικαρπωτές, 
μισθωτές και γενικά οι χρήστες του αγροτικού ακινήτου. 
Επίσης όλα τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δίκτυο άρδευσης 
του Δήμου & εντός των ορίων του, έχουν δικαίωμα σύνδεσης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά 
δυνατό.  
 
Άρθρο 5ο 
Περίοδος Άρδευσης 
Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. η 01η Απριλίου και η 
λήξη της  η 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.  
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Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, που παίρνεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, μπορεί να τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης 
και λήξης, η οποία και γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.  
Για τις κτηνοτροφικές και λοιπές μονάδες η παραπάνω περίοδος διαρκεί όλο το έτος και σε 
24ωρη βάση. Οι διατάξεις του επόμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση των 
κτηνοτροφικών και λοιπών μονάδων.  
 
Άρθρο 6ο 
Κανόνες λειτουργίας 
Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών 
συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Επίσης σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο 
(ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα κλπ) μπορεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να ορίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης ανά δένδρο, στρέμμα κλπ.  
Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές σε καλλιέργειες από βλάβη η άλλη αιτία του 
αρδευτικού δικτύου. 
Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του 
νερού (βλάβες σε υδροληψία ¨C αντλιοστάσια ¨C 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 7ο 
Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο άρδευσης 
Η νέες παροχές- υδροστόμια  (σε περιπτώσεις σύνδεσης με κεντρικό αρδευτικό αγωγό) 
τοποθετούνται στην άκρη του κτήματος και σε περίπτωση που πρόκειται για περιφραγμένο 
κτήμα, έξωθεν της περίφραξης και εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου, ελάχιστων διαστάσεων 25 
Χ 50 Χ 25cm.  
Η τοποθέτηση της παροχής γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας, ύστερα από 
σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων προς τον Δήμο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις.  
Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
Α.Φ.Μ και Α.Δ.Τ.), το είδος του ακινήτου, η θέση και ο αριθμός κτηματολογικού πίνακα και ο 
σκοπός της υδροδότησής του.  
Σε περίπτωση που πρόκειται για άρδευση αγροτεμαχίου θα αναγράφεται η έκταση του αγρού, 
το είδος καλλιέργειας, αν είναι ενοικιαστής, ιδιοκτήτης, νομέας κλπ. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει κτηματολογικός πίνακας τότε θα υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα 
του ακινήτου επί του οποίου θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο 
τοποθέτησης του υδρομέτρου και το σημείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό.  
ΕΙΔΙΚΑ και προκειμένου να σχηματιστούν κτηματολόγια άρδευσης, τον πρώτο μήνα 
εφαρμογής του κανονισμού, είναι υποχρεωτική η δήλωση από όλους τους παραγωγούς ¨C 
χρήστες του δικτύου, για όλα τα αγροτεμάχια που εξυπηρετούνται από το αρδευτικό δίκτυο 
ιδιοκτησίας του Δήμου. 
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Η τυχόν απαιτούμενη επέκταση του δικτύου άρδευσης γίνεται έπειτα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, ύστερα από πρόταση του 
οικείου Τοπικού Συμβουλίου.  
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης και το κόστος της δαπάνης κατασκευής της παροχής 
θα ορίζετε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής 
και αφού προηγηθεί μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας. 
Η δημιουργία νέων αρδευτικών ζωνών ή επέκταση των ήδη υφισταμένων συντελείται μόνο με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σύνδεση των αγροτεμαχίων γίνεται μετά από αίτηση 
του παραγωγού σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 7 άρθρο του παρόντος. 
 
Άρθρο 8ο 
Αυθαίρετη σύνδεση 
Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση παροχής άρδευσης.  
Σε περίπτωση σύνδεσης στους κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς του Δήμου χωρίς την καταβολή 
του τέλους σύνδεσης και χωρίς άδεια του Δήμου, θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμο), το οποίο θα ριστεί με την παραπάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα 
διακόπτεται η σύνδεση.  
 
Άρθρο 9ο 
Επανασύνδεση 
Η επανασύνδεση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αφού πληρωθούν όλα τα προβλεπόμενα.  
 
Αρθρο 10ο 
Πρόγραμμα άρδευσης 
Κάθε χρόνο καταρτίζεται σε συνεργασία αρμόδιου Αντιδημάρχου,  Τοπικής ή Δημοτικής 
Κοινότητας & αρμόδιου υδρονομέα, πρόγραμμα άρδευσης  για κάθε διαδρομή (Τοπικό 
Διαμέρισμα) χωριστά στο οποίο αναφέρονται οι ημέρες ποτίσματος, η σειρά & ότι άλλο 
απαιτείται.  
Το πρόγραμμα δημοσιεύεται στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα και απαγορεύεται κάθε 
παρέκκλιση από αυτό.  
Παράβαση του προγράμματος εκ μέρους του Υδρονομέα αναιτιολόγητα, συνιστά παράβαση 
καθήκοντος και επιβολή προστίμου σ’ αυτόν ίσου με το 1/3 του μηνιαίου μισθού. Ο 
συγκεκριμένος όρος είναι δεσμευτικός για τον υδρονομέα και θα συμπεριλαμβάνεται στη 
σύμβασή του. 
Η ποσότητα του νερού θα κανονίζεται από την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου ανάλογα με την 
επάρκεια νερού και τις υπάρχουσες ανάγκες. 
Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση νερού 
(βλάβες σε υδροληψία ¨C αντλιοστάσια ¨C ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς 
παραγωγούς) τη διανομή νερού κατά στόμιο υδροληψίας θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα, τα 
οποία και θα καθορίζουν το χρόνο άρδευσης των χωραφιών για κάθε παραγωγό. Τυχόν 
σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Σκύδρας.   
Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των υδροληπτών για την προσωρινή ή οριστική ελάττωση 
της ποσότητας ή της πίεσης του νερού, καθώς και για την διακοπή νερού που οφείλεται σε βλάβη 
του δικτύου ή σε εξάντληση ή ανεπάρκεια του παρεχόμενου νερού.  
 
Άρθρο 11ο 
Υποχρεώσεις καταναλωτών 
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Όλοι οι παραγωγοί, χρήστες αρδευτικών δικτύων, δικαιοδοσίας του Δήμου Σκύδρας 
υποχρεούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στη χρήση του δικτύου άρδευσης του Δήμου να 
υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν τα αγροκτήματα και θα συνοδέυεται από τα 
δικαιολογητικά που η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κρίνει απαραίτητα, κατά περίπτωση. Η 
δήλωση θα υποβάλλεται από τον καλλιεργητή και όχι από τον ιδιοκτήτη αν είναι διαφορετικό 
πρόσωπο. 
  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις όπως μη υποβολή δήλωσης ή υποβολής 
ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης θα επιβάλλονται τα πρόστιμα όπως 
προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν.1080/80. 
 Ολοι οι χρήστες αρδευτικών δικτύων του Δήμου Σκύδρας υποχρεούνται να συνδράμουν τα 
αρμόδια όργανα στο έργο τους, αναφέροντας αμέσως σε αυτά κάθε βλάβη ή ανωμαλία του 
δικτύου που υπέπεσε στην αντίληψή τους. 
Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Σκύδρας είναι υποχρεωμένοι:  
1.                  Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των 
υδρονομικών οργάνων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  
2.                  Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη 
διάρκεια 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: ι) διήθηση, ιι) πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, 
ιιι) υπερχείλιση, ξεχείλισμα και διαφυγή του νερού κλπ., σε παρακείμενα με τα δικά τους 
κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις  
4.                  Να φροντίζουν όλοι για να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αρδεύσεως όπου 
επιβάλλεται βάση του παρόντος κανονισμού.  
5.                  Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων τεχνητής βροχής στα όρια των χωραφιών 
τους από άλλους παραγωγούς (οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να μην προκαλούν ζημιές) 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση γειτονικών χωραφιών.  
6.                  Όλοι οι παραγωγοί, σε όλη την περιοχή του δικτύου τεχνητής βροχής, είναι 
υποχρεωμένοι να ποτίζουν τα χωράφια τους αποκλειστικά και μόνο με τεχνητή βροχή.  
7.                  Οι παραγωγοί υποχρεούνται να κλείνουν τις υδροληψίες μετά από κάθε διακοπή 
της λειτουργίας των αντλιοστασίων.  
8.                  Οι παραγωγοί υποχρεούνται να επιτρέπουν το πέρασμα, την παραμονή και το 
σκάψιμο των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου για αποκατάσταση βλαβών, 
καθαρισμό των διωρύγων και να αφήνουν ελεύθερο χώρο για την εναπόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής.  
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, θα υποχρεούνται να καταβάλουν την δαπάνη για την 
αποκατάσταση της ζημιάς και θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο ως εξής: 
1Θα χρεώνονται οι ίδιοι τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση της 
βλάβης. 
2Όσοι δε από αυτούς δεν δηλώσουν τη ζημιά που προξένησαν, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 20% 
επιπλέον του κόστους ζημιάς που προξένησαν. 
3Επιπλέον θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του 
Δημάρχου που ανάλογα με την κάθε περίπτωση θα είναι: 

Ζημιά σε υπόγειο δίκτυο ή υδροληψία από 200 εώς 400 ευρώ. 

Για αυθαίρετη παρέμβαση σε υδροληψία ή βάνα από 200 εώς 400 ευρώ. 

Για ζημιές σε αγροτικούς δρόμους από 200 εώς 1.000 ευρώ. 

Για ρίψη αντικειμένων σε φρεάτια, αγωγούς, τσιμενταύλακες, σωλήνες και δεξαμενές του 
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αρδευτικού δικτύου από 200 εώς 1.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση παράνομης χρήσης δικτύου άρδευσης, εκτός της υποχρέωσης που έχει ο Δήμος 
για την ποινική δίωξη αυτών, έχει το δικαίωμα να επιβάλει μέχρι το διπλάσιο τα αναλογούντα 
τέλη, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 19 του Β.Δ.24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171 / 
τευχ.Α/58). 
 

Άρθρο 12ο 
Υδρονομικά όργανα  - Υδρονομείς 
Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται υδρονομείς σύμφωνα με το 
28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επι των αρδευτικών υδάτων  ΦΕΚ 60 Α’» όπως ισχύει. 
Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών όσων 
παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό 
αυτό και δεν συνεργάζονται  με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική - Οικονομική) 
προκειμένου να γίνεται ορθή καταγραφή των χρηστών του δικτύου. Ειδικότερα σε ότι αφορά 
την ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας, για την ορθή σύνταξη των χρηματικών καταλόγων, 
οι υδρονομείς οφείλουν να δίνουν τα στοιχεία των παραγωγών ¨C χρηστών του δικτύου κατά τη 
διάρκεια του πρώτου μήνα της αρδευτικής περιόδου. Η μη εκπλήρωση από πλευράς του 
υδρονομέα συνιστα παράβαση και επιφέρει σ’άυτόν τις κυρώσεις του άρθρου 10. Ο 
συγκεκριμένος όρος είναι δεσμευτικός για τον υδρονομέα και θα συμπεριλαμβάνεται στη 
σύμβασή του. 
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: 
1. Να συντηρούν τα αρδευτικά συγκροτήματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να 
αποκαθιστούν μικρές βλάβες και να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα του Δήμου για μεγαλύτερες 
βλάβες. 
2. Είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν νερό σε κάθε παραγωγό και μόνο αυτοί θα χειρίζονται 
τις ανάλογες βάνες στην κάθε περίπτωση. 
3. Να ειδοποιούν μια μέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται αρδεύσουν. 
5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφουν την 
καθυστέρηση ώστε να συμμορφώνεται το πρόγραμμα άρδευσης σ΄ αυτή την καθυστέρηση. 
6. Για κάθε αρδευτικό συγκρότημα θα τηρούν κατάσταση στην οποία θα είναι 
καταγεγραμμένα τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης. 
7. Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης και να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε καμιά περίπτωση. 
8. 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. 
Οι εργάτες λειτουργίας (υδρονομείς) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των 
χωραφιών όσων παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Σκύδρας, δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού.  
Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομικών οργάνων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του 
Κανονισμού Αρδεύσεως, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρονται το πολύ μέσα σε δύο (2) 
ημέρες στην υπηρεσία του Δήμου, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.  
Τα της αμοιβή, πειθαρχικού ελέγχου και απολύσεως αυτών υπάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
καθώς και στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Σκύδρας. 
 
Άρθρο 13ο 
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 
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δικτύων άρδευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων και επιβάλλονται με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Τα έξοδα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των έργων του Δήμου υποχρεούνται να 
πληρώνουν όλοι οι παραγωγοί ή και ιδιοκτήτες της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Σκύδρας 
με τις αρδευτικές εισφορές ή τα πάγια τέλη που επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή 
του. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στα 
κεντρικότερα μέρη του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του 
Δήμου και ενστάσεις κατά της απόφασης αυτής υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία τοιχοκόλλησής της.  
Λόγω του διαφορετικού τρόπου άρδευσης, την πηγή προέλευσης του αρδευτικού νερού και των 
διαφορετικών καλλιεργειών που έχει κάθε τοπική κοινότητα τα τέλη για κάθε τοπική κοινότητα 
μπορούν να διαμορφώνονται με διαφορετικές τιμές για κάθε περίπτωση. 
 
Άρθρο 14ο 
Εξόφληση οφειλών 
Η εξόφληση πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι λειτουργικές δαπάνες αυτών. 
Η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη της, είναι υποχρεωμένη να εκδίδει 
κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου τον οποίο θα στέλνει 
στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για την απαγόρευση χρήσης των δικτύων άρδευσης στους 
οφειλέτες.  
Η χρήση θα επιτρέπεται μετά την ρύθμιση της οφειλής ή την προσκόμιση δημοτικής 
ενημερότητας (μη οφειλής)  πριν από την έναρξη κάθε αρδευτικής περιόδου. 
 
Άρθρο 15ο 
Κυρώσεις 
Απαγορεύεται η άνευ εγκρίσεως του Δήμου εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και γενικά κάθε 
εργασία που μπορεί να καταστρέψει τα έργα. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58.  
Σε όσους δεν πληρώνουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο, ο Δήμαρχος με 
απόφαση του υποχρεούται να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης. 
Επίσης σε όσους δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να προβεί και σε κατάργηση της παροχής. 
Όσοι παραβιάζουν το μηχανικό εξοπλισμό των οργάνων και των συσκευών του δικτύου θα 
παραπέμπονται από το Δημοτικό Συμβούλιο στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58 .  
Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται βεβαίωση αρδευτικής ενημερότητας.  
 
Άρθρο 16ο 
Ειδικές Διατάξεις 
Όποιος, κατά την εφαρμογή του προγράμματος αρδεύσεως, υφίσταται ζημία στο κτήμα του, την 
καλλιέργειά του ή τις εγκαταστάσεις του, λόγω υπερχείλισης, στραγγίσματος νερού ή άλλης 
αιτίας που έχει σχέση με τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, πρέπει μέσα σε τρεις (3) ημέρες το 
αργότερο να αναφέρει το γεγονός στο Δήμο Σκύδρας για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.  
Κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια οι καλλιεργητές υποχρεούνται, 
για δικής τους ασφάλεια αλλά και για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, να λαμβάνουν τα 
παρακάτω μέτρα ασφαλείας:  
α) Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις της τεχνητής βροχής, κατά τη μεταφορά τους, να μην 
πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα σύρματα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
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β) Το εκτοξευόμενο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να έρχεται σε επαφή με τα 
ηλεκτροφόρα σύρματα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι εκτοξευτήρες (μπεκ - 
πύραυλοι) της τεχνητής βροχής να τοποθετούνται μακριά από τις ηλεκτρικές γραμμές και να 
έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα 
σύρματα σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) ή δέκα (10) μέτρων ανάλογα με το φορτίο των 
ηλεκτροφόρων καλωδίων.  
Οι παραγωγοί της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Σκύδρας που, ύστερα από σχετική άδεια 
του Δήμου, κατασκευάζουν στην περιοχή του δικτύου έργα για τη διευκόλυνση της άρδευσης 
των χωραφιών τους (π.χ. διαβάσεις, υπόγειες γραμμές κ.α.) είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση 
και καλή λειτουργία αυτών καθώς και για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα παρακείμενα 
κτήματα.  
Όποιος καταστρέφει τους αγροτικούς δρόμους εξ αιτίας κακού χειρισμού του αγροτικού του 
μηχανήματος, ή από ροή νερού στο δρόμο κατά τη διάρκεια της άρδευσης, είναι υποχρεωμένος 
να επισκευάσει τη ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση θα γίνει από τα Δήμο και η 
δαπάνη θα βαρύνει τον υπαίτιο.  
Εάν η καταστροφή έγινε από πρόθεση το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραπέμπει την υπόθεση στα 
αρμόδια δικαστικά όργανα.  
Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση των κτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Σκύδρας 
και δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα αυτού του κανονισμού, ρυθμίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και εφαρμόζεται αμέσως.  
 
Άρθρο 17ο 
Έγκριση διατάξεων 
Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από δέκα επτά (17) άρθρα, γίνεται οριστικός 
αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα 
γραφεία του Δήμου, των Τοπικών Διαμερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13/9/1959 
Β.Δ. και το άρθρο 15 του Π.Δ. 499/75   και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης .  
Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί στην επόμενη αρδευτική περίοδο από την ψήφιση του.  
Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 80/2012 

                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

               Ακριβές απόσπασμα. 

               Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

    

           ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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