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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 11-26/6/2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ. 11/166/2013 απόφασή του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ     ΑΠΟΝΤΑ 
      Ν.Λιόλιος        Α.Παπακωνσταντίνου  Α.Ζαΐµης  
  Ι.Μπονόβας  
  Γ.Γουρνάς Γ.Παπαµάρκου 
  Β.Καρατράντος ∆.Σουλτανόπουλος 
  Σ.Γκριτζάπης             Π. Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου 
  Η.Κολοµτσάς Γ.Νυδριώτης 
  Γ.Βλαχάβας 
                               Κ.Τσέρτος 
                                                                Χ.Μπώκος 
  ∆.Τσοχαντάρης  
  Γ.∆ουµπιώτης  
  Αλ.Β.Κούρος  
  Μ.Περλεπές   
  Ι.Θεοδοσίου  
  Αρ.Κ.Κούρoς  
  Γ.Κολοβός  
  Κ.Πάσσας  
  Κ.Σούλιας  
  Κ.Αγγελούσης  
  Ι.Παπαγεωργίου  
  Μ.Γεωργοπούλου  
  Γ.Ρούσσης  
     

  Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 

         Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης , 

                                                          2.  Σπ. Γιάγκου , 3. Σ. Ντέλιος , 4.  ∆. Ψαρράς 

        Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆.Κυριαζής,2.Γ. Ρουµπής,  

                                                                         3. Μ. Χρυσοβέργης  

         Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Ι. Σκορδάς,2 ∆. Γλουστιάνος ,  

                                                                       3. Σ. Κορόµηλος,. 



  Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1.  Ι. Λιάρτης , 

  Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:1. Α. Λάµπρου, 2. Σπ. Κολιοφούτης,  
 
      

 
  Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 26 Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 20,00µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την 
αριθµ. 10315 -  14/06/2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών 
( 23 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν 
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, 
των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 5ο: Κανονισµός Άρδευσης ∆ήµου Λοκρών  
 
Η Κα Πρόεδρος για το  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί Κανονισµό Άρδευσης ∆ήµου Λοκρών έδωσε το 

λόγο στο Κο ∆ήµαρχο και έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 
Ποιο συγκεκριµένα ανέγνωσε την υπ΄αρίθµ. 6/32/2013 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισµό Άρδευσης του ∆ήµου Λοκρών. 
Στην συνέχεια η Κα Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
α) τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
β) την υπ΄αριθµ. 6/32/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
β) την εισήγηση του Κου ∆ήµαρχου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Καταρτίζει τον Κανονισµό Άρδευσης του ∆ήµου Λοκρών, όπως παρακάτω: 
Κατά ψηφίζει ο ∆.Σ. Κος Γεώργιος Ρούσσης. 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο. 
Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά την άρδευση των κτηµάτων 
της περιοχής δικαιοδοσίας του ∆ήµου Λοκρών των εξυπηρετούµενων 
από σωληνωτό αγωγό, αυλάκια, τσιµενταύλακες κ.λ.π. 
Ο κανονισµός αυτός εκδίδεται για την καλύτερη δυνατή λειτουργία 
της υπηρεσίας άρδευσης του ∆ήµου Λοκρών. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο. 
Για την άρδευση των παραπάνω κτηµάτων περιοχής ∆ήµου 
Λοκρών χρησιµοποιούνται τα νερά των γεωτρήσεων των ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Λοκρών καθώς και των αυλακιών και 
φραγµάτων-δεξαµενών του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο. 
Ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου καθορίζεται 



από 25 Απριλίου έως και 25 Σεπτεµβρίου κάθε έτους , µε δικαίωµα 
επέκτασης του χρόνου µετά από σχετική απόφαση από την τριµελή 
επιτροπή άρδευσης του ∆ήµου Λοκρών. 
Ο χρόνος της αρδευτικής περιόδου γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση 
στα δηµοσιότερα µέρη των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Κάθε 
ανακοίνωση του ∆ήµου που ενεργείται µε τοιχοκόλληση είναι έγκυρη 
εφόσον το οικείο αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως υπογράφεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. 
Μετά το τέλος των αρδεύσεων ο ∆ήµος προβαίνει σε ανακοίνωση 
µε τοιχοκόλληση στα δηµοσιότερα µέρη των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, στην οποία καλεί τους ενδιαφεροµένους να αρδεύσουν κατά 
την προσεχή αρδευτική περίοδο, να υποβάλλουν αιτήσεις µε τα 
στρέµµατα και το είδος των καλλιεργειών στο ∆ήµο, εντός τακτικής 
προθεσµίας για έγκαιρο προγραµµατισµό αρδεύσεων. 
Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την τριµελή επιτροπή 
άρδευσης και την αποστολή των απαντήσεων υποχρεούνται  
οι παραγωγοί-αρδευτές να γνωρίσουν µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες τις τυχόν µεταβολές, στον 
αριθµό των στρεµµάτων και στο είδος των καλλιεργειών που δήλωσαν να ποτίσουν, έτσι ώστε εφ' 
ενός µεν να ικανοποιηθούν οι άλλοι παραγωγοί µε εκπρόθεσµες αιτήσεις που δεν εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα αρδεύσεως, αφ' ετέρου δε να µην συµπεριληφθούν επιπλέον στρέµµατα στις 
βεβαιωτικές καταστάσεις εισπράξεως. 
Το οριστικό πρόγραµµα αρδεύσεως συντάσσεται αργότερα µετά 
από γενικό έλεγχο των εκτάσεων που δηλώθηκαν ότι θα αρδευτούν, οπότε αναρτάται πίνακας σε 
ειδικό χώρο των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, µε την σειρά αρδεύσεως, το ωρολόγιο πρόγραµµα που 
υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται και παρατηρήσεις σχετικές µε τον τρόπο 
άρδευσης εφόσον κρίνονται αναγκαίες. 
Όλοι οι αρδευτές πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα, η 
εφαρµογή του οποίου είναι υποχρεωτική, ο δε έλεγχος της πιστής 
εφαρµογής αυτού παρακολουθείται από τους υδρονοµείς και λοιπά όργανα του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο. 
1 
.  
Εφόσον υπάρχει επάρκεια και ευχέρεια µπορεί να χορηγηθεί νερό, 
στους καλλιεργητές που δεν δήλωσαν τα αγροτεµάχια τους όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1. 
Κατόπιν αδείας της υπηρεσίας άρδευσης του ∆ήµου 
και δεδοµένου ότι υπάρχει επάρκεια παροχής τότε εντάσσονται και αυτοί στο πρόγραµµα 
αρδεύσεως, η δε σειρά αρδεύσεως ορίζεται από το αρµόδιο αρδευτικό όργανο.  
2 
. Εφ’ όσον το χρησιµοποιούµενο νερό είναι επαρκές διατίθεται για 
την άρδευση των κτηµάτων κάθε φορά που οι ενδιαφερόµενοι 
καλλιεργητές επιζητήσουν τούτο πριν την έναρξη της αρδευτικής 
περιόδου. 



 
ΑΡΘΡΟ 6ο. 
Με απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου καθορίζεται για κάθε αρδευτική 
περίοδο µε βάση τον εγκριθέντα πρ/σµό ο αριθµός των υδρονοµικών 
οργάνων που θα χρησιµοποιηθούν, η ηµεροµηνία προσλήψεως, η διάρκεια της θητείας και η 
αµοιβή τους. Η κατανοµή των υδρονοµικών οργάνων στην εξυπηρετούµενη έκταση 
γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση στα γραφεία των κοινοτήτων. Προ της ενάρξεως της αρδευτικής 
περιόδου, αναγράφεται δε στα ωρολόγια προγράµµατα άρδευσης. 
Επίσης τυχόν µεταβολές στην σύνθεση και κατανοµή του προσωπικού 
γνωστοποιείται αµέσως κατά τον ίδιο τρόπο στα ενδιαφερόµενα µέλη. 
Επίσης µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου θα καθορίζεται κάθε 
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο όπως επίσης η διάρκεια της 
θητείας τους και η αµοιβή τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο. 
α) Τα αρδευτικά τέλη ανά m3 νερού που επιβάλλονται µε 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα προεισπράττονται.  
β)Τα αρδευτικά τέλη που επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των ετησίων δαπανών λειτουργίας και 
συντηρήσεως των έργων και που γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση του 
σχετικού προσαρτήµατος του κανονισµού που θα καταρτίζεται πριν την 
έναρξη της αρδευτικής περιόδου, στα δηµοσιότερα µέρη των δηµοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων, θα εισπράττονται από τα αρµόδια όργανα, 
εισπράκτορες µε βεβαιωτικές καταστάσεις εισπράξεως, που συντάσσονται µε βάσει τα δελτία 
αρδεύσεως, τις ώρες άρδευσης, τα στρέµµατα, τα αρδευτικά τέλη, τα πρόστιµα κ.λ.π., και θα 
βεβαιώνονται από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου. 
Πριν από την βεβαίωση των καταστάσεων που περιλαµβάνουν τον 
αριθµό των στρεµµάτων κατά καλλιέργεια, τον τρόπο αρδεύσεως, το ποσό της οφειλής, γίνεται 
δηµοσίευση δια αναρτήσεως στα δηµοσιότερα µέρη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων. 
Κατά των καταστάσεων τούτων εισφορών, χωρεί ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα 
πέντε (15) ηµερών από της δηµοσιεύσεως, ενώπιον της τριµελούς επιτροπής άρδευσης. 
Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός 
δέκα πέντε (15) ηµερών από της λήξεως της προθεσµίας υποβολής των. 
Ο ∆ήµος για την αντιµετώπιση των τρεχουσών δαπανών 
λειτουργικότητάς του θα προεισπράττει το 50% των αρδευτικών τελών µε βεβαιωτικές 
καταστάσεις εισπράξεως από την Ταµιακή Υπηρεσία του 
∆ήµου στη µέση της αρδευτικής περιόδου και ύστερα από απόφαση της 
τριµελούς επιτροπής άρδευσης. Οι βεβαιωτικές καταστάσεις  συντάσσονταιµε βάση τις αιτήσεις 
των παραγωγών για άρδευση και τις τυχόν µεταβολές που θα επέλθουν σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 3 του παρόντος κανονισµού αρδεύσεως. 
Για την µη εµπρόθεσµη εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων 
στο ∆ήµο και προκειµένου να υπάρχει ίση µεταχείριση σε όλους τους 
αρδευτές, επιβάλλετε πρόστιµο στους αρδευτές οι οποίοι δεν εξόφλησαν 
τις οφειλές τους µε την πάροδο του ενός µήνα από την βεβαίωση του 
Χρηµατικού Καταλόγου Άρδευσης και αφού προηγηθεί έγγραφη 



ονοµαστική ταµιακή ειδοποίηση. Στους παραγωγούς αρδευτές που δεν 
εκπληρώνουν τις προς τον ∆ήµο κάθε µορφής ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους, είτε αυτές είναι 
της τρεχούσης χρήσεως είτε παλαιοτέρων χρήσεων, µπορεί να επιβληθεί και η διακοπή της 
παροχής αρδευτικού νερού.  
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζονται: 
1. 
Πάγια τέλη άρδευσης  
2. 
Αντίτιµο χρήσεως αρδευτικού ύδατος  
Η σχετική απόφαση περί καθορισµού τελών άρδευσης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου γνωστοποιείται δια τοιχοκολλήσεως στους πίνακες 
ανακοινώσεων του ∆ήµου.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο. 
Η τριµελής επιτροπή άρδευσης µπορεί µέσα στις αρµοδιότητες της, 
να επιβάλλει κυρώσεις και αναγκαστικά µέτρα κατά των παραγωγών- 
αρδευτών, που δεν εκπληρώνουν τις προς τον ∆ήµο υποχρεώσεις τους. 
Πριν από την επιβολή κυρώσεων ή µέτρων κατά των παραγωγών, 
προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στην οποία ορίζεται προθεσµία, 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης . Η επίδοση του εγγράφου ειδοποιήσεως 
γίνεται µε αποδεικτικό. Στην περίπτωση που αυτός αρνείται την παραλαβή υπογράφουν δύο 
µάρτυρες. Η επίδοση της ειδοποιήσεως µπορεί να γίνει και µε συστηµένη επιστολή 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ο ∆ήµος µπορεί να απαιτήσει να του καταβληθούν τα κάθε µορφής 
αρδευτικά δικαιώµατα που καθορίστηκαν µε τα ωρολόγια προγράµµατα 
αρδεύσεως των υδρονοµέων και µε τον κανονισµό άρδευσης αλλά και 
εκείνα που από υπαιτιότητα τους οι χρήστες ή δεν έκαναν καθόλου χρήση του αρδευτικού νερού 
ή έκαναν µερική µόνο χρήση ή ακόµα δεν 
ωφελήθηκαν από την χρήση αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο. 
Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του ∆ήµου µέσα στην περιοχή 
δικαιοδοσίας του, η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου και εργασίας που 
µπορεί να διαταράξει τις ροές ή να προκαλέσει βλάβη στα έργα. 
Ειδικότερα απαγορεύεται χωρίς την παραπάνω έγκριση: 
Η εκτέλεση χωµάτινων ή οποιαδήποτε άλλων έργων που µπορούν 
είτε να εµποδίσουν την ροή των επιφανειακών νερών ή των φυσικών ή 
τεχνικών ροών, είτε να προκαλέσουν συγκεντρώσεις υδάτων ή τέλµατα ή 
καταπτώσεις πρανών είτε να επιφέρουν οποιαδήποτε βλάβη στα 
χωµατουργικά και τεχνικά έργα ή να επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την λειτουργία των 
έργων τούτων. 
Η εγκατάσταση φραγµάτων και η εκτέλεση υδροµαστευτικών έργων 
όπως επίσης και διάνοιξη πηγαδιών σε απόσταση µικρότερη των δέκα 
µέτρων από τα πρανή των αναχωµάτων ή τα χείλη των, χωρίς 



αναχωµάτων, διωρύγων και τάφρων. Κάθε εργασία που θεωρείται από τον ∆ήµο επιζήµια για την 
ασφάλεια των έργων. 
Απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ∆ήµου µέσα στην κοίτη ποταµών 
και ρεµάτων ή µέσα στις λεκάνες αναβλύσεως ή πηγαίων υδάτων, 
εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την 
µείωση της παροχής των προς άρδευση διατιθεµένων υδάτων. 
Η µη συµµόρφωση προς τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, τιµωρείται µε πρόστιµο πεντακοσίων (500,00)ευρώ και επιπλέον 
οι παραβάτες διώκονται και τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 
του Ν.∆ 3881/ 58. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο. 
Όποιος φθείρει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο βλάπτει τα αρδευτικά 
έργα, αγωγούς, βάνες, αρδευτικά δίκτυα, αυλάκια, δεξαµενές ή κατασκευές και εγκαταστάσεις 
κάθε είδους, δρόµους µηχανήµατα κ.λ.π. τιµωρείται µε πρόστιµο πεντακοσίων(500,00) ευρώ, που 
θα βεβαιώνεται στην Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου, χωρίς άλλη ειδοποίηση και σύµφωνα µε το 
άρθρο 382 Π.Κ. 
Όποιος προβάλλει αντίσταση ή δυσχέρεια στην µελέτη, εκτέλεση, 
συντήρηση και λειτουργία των αρδευτικών αγωγών, έργων κ.λ.π. 
τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο πεντακοσίων (500,00) ευρώ. και 
σύµφωνα µε το άρθρο 293 Π.Κ. 
Εάν από τις πράξεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 επέλθει 
διατάραξη στη ροή των υδάτων, από την οποία προκλήθηκαν ζηµιές στα 
έργα, είτε στα κτήµατα τρίτων επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστο δύο (2)ετών. 
Όποιος γίνεται υπαίτιος των παραβάσεων που αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο από αµέλεια τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως µέχρι 
τρεις (3) µήνες. 
Οι κατά το παρόν άρθρο αποδεικνυόµενοι ένοχοι καταδικάζονται 
στην καταβολή αποζηµιώσεων, για την κάλυψη κάθε δαπάνης που είναι 
αναγκαία για την επανόρθωση της φθοράς ή βλάβης όπως και κάθε ζηµιάς που προκλήθηκε από 
την κολάσιµο πράξη των. 
Ο ∆ήµος µπορεί, πριν να προβεί στην ποινική δίωξη εναντίον του 
υπαιτίου που προκάλεσε την ζηµιά στα έργα αρµοδιότητας του, να 
ειδοποιεί τον υπαίτιο για το ύψος της δαπάνης που εκτιµήθηκε για την 
αποκατάσταση της ζηµιάς. Εάν δε µέσα σε 15 ηµέρες από την επίδοση του σχετικού 
ειδοποιητηρίου καταβληθεί η παραπάνω δαπάνη δεν ασχολείται η σχετική καταγγελία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο. 
Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα περιέρχονται στο ∆ήµο στην υπηρεσία 
αρδεύσεως και εισπράττονται από την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου. Για όσους οφείλουν πάσης 
φύσεως ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ∆ήµο από τέλη άρδευσης, ο ∆ήµος δύναται να διακόπτει 
την παροχή νερού σύµφωνα µε το άρθρο 8 του από 13-9-1959 Β.∆ « Περί Οργανισµών Εγγείων 
Βελτιώσεων». 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο. 



Οι παραγωγοί υποχρεούνται: 
Nα συµµορφώνονται στον παρόντα κανονισµό και ειδικότερα στα 
άρθρα τα σχετικά µε την άρδευση των κτηµάτων τους, τις οικονοµικές 
υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις που έχουν σαν σκοπό την απρόσκοπτη 
λειτουργία της υπηρεσίας αρδεύσεως. 
Να συµµορφώνονται στις εκάστοτε αποφάσεις και οδηγίες, όπως 
επίσης στις υποδείξεις και συστάσεις των υδρονοµικών οργάνων για την 
ορθολογιστική χρήση του αρδευτικού νερού. 
Κατά τον χρόνο που ορίζεται να αρδευτεί το κτήµα του να παρίσταται 
ο ίδιος ή ένας ενήλικος για την παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας 
της γεώτρησης, των αρδευτικών αγωγών, των δεξαµενών, των αυλακιών, 
των εξαρτηµάτων αυτών καθώς και του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 
Να παίρνει τα αναγκαία µέτρα για πρόληψη ζηµιών από υπερχείλιση ή 
διήθηση νερού ή αποσύνδεση του αγωγού στα παρακείµενα κτήµατα ή 
αγροτικούς δρόµους. 
Να συνδράµει τους υδρονοµείς όσες φορές παρίσταται ανάγκη. 
Να διατηρεί καθαρό και απαλλαγµένο από την βλάστηση το 
στραγγιστικό δίκτυο στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται αυτό σαν 
αρδευτικό. 
Να αφήνει στους κοινόχρηστους αύλακες ελεύθερη έκταση για την 
κυκλοφορία των υδρονοµέων και την εναπόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. 
Να κάνει χρήση του νερού µόνο όταν έχει σειρά αρδεύσεως ή 
ύστερα από άδεια του υδρονοµικού οργάνου και σε καµία άλλη περίπτωση 
αποκλειόµενης και αυτής της περίπτωσης κατά την οποία το νερό λόγω 
τυχαίου γεγονότος ρέει ακυβέρνητο, στις περιπτώσεις που η παροχή νερού γίνεται µε αύλακες 
κ.λ.π. 
Σε περίπτωση ανώµαλης λειτουργίας ή βλάβης της γεώτρησης 
να ειδοποιείται αµέσως ο αρµόδιος υδρονοµέας ή ηλεκτρολόγος ή ο ∆ήµος αφού πιο µπροστά ο 
χρήστης διακόψει την λειτουργία της. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε 
ενέργεια στην γεώτρηση από τον ίδιο ή άλλο πρόσωπο ξένο προς τον ∆ήµο. 
Υποχρεούνται οι υδρονοµείς να διατηρούν καθαρό τον οικίσκο της γεώτρησης και ανοικτό το 
παράθυρο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της γεώτρησης για αερισµό του ηλεκτροκινητήρα. 
Υποχρεούται ο ∆ήµος να καλύψει τους αγωγούς αρδεύσεως 
που διέρχονται τους κεντρικούς και αγροτικούς δρόµους για να µην 
εµποδίζεται η διέλευση οχηµάτων κα να αποφεύγεται η καταστροφή των 
αγωγών αρδεύσεως. 
Υποχρεούνται οι χρήστες να δέχονται την διάταξη των αγωγών αρδεύσεως στις θέσεις που ορίζει 
ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την 
εποπτεύουσα αρχή. 
Υποχρεούνται οι χρήστες να εξοφλούν τις οφειλές άρδευσης προς το 
∆ήµο ώστε να αποκτούν το δικαίωµα της άρδευσης στην νέα αρδευτική 
περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωµα της άρδευσης και 
εκπίπτουν από τον πίνακα των αρδευτών για την τρέχουσα αρδευτική 



περίοδο. 
Τα υλικά αρδεύσεως τα οποία χορηγούνται από τον ∆ήµο και 
τα οποία χρεώνονται στον κάθε αρδευτή και υδρονοµέα υποχρεούνται να 
τα τηρούν στην κατάσταση που τα παρέλαβαν από τον ∆ήµο και να τα 
παραδίδουν στον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου σε χώρο και χρόνο που 
κάθε φορά θα ορίζεται. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας των υλικών  
κάθε αρδευτής χρεώνεται το κόστος της αξία του υλικού , ή επισκευάζει αυτό εφόσον αυτό είναι 
δυνατόν. Σε περίπτωση δε απροθυµίας παραδόσεως των υλικών µε τον τρόπο που ορίζεται από 
τον ∆ήµο οι αρδευτές υπόκεινται σε κυρώσεις που καθορίζονται µε απόφαση της τριµελούς 
επιτροπής άρδευσης. 
Κατά την διάρκεια της αρδεύσεως να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα 
(µπέκ µίας κατεύθυνσης κ.λ.π) για να µην βρέχουν το οικίσκο της 
γεώτρησης ή την εγκατάσταση της ∆ΕΗ (µετρητής, µετασχηµατιστής 
κ.λ.π) για την αποφυγή επικινδύνων συνεπειών (ηλεκτροπληξία κ.λ.π.). 
Για κάθε ανωµαλία ή ζηµιά στην γεώτρηση, στους αγωγούς, στους 
αύλακες, στις δεξαµενές που προκαλείται από υπαιτιότητα των αρδευτών 
κατά την περίοδο λειτουργίας αυτής προς εξυπηρέτηση των αρδευτικών 
αναγκών των εκτάσεων της οµάδας των παραγωγών ευθύνονται 
αλληλέγγυα όλοι οι παραγωγοί και όχι µερικοί από αυτούς, υποχρεούµενοι µε ίδια έξοδα στην 
επανόρθωση αυτής ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο. 
Απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόµων κατά την διάρκεια των αρδεύσεων. Σε αυτό 
καθίσταται αρµόδιοι οι υδρονοµείς, τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου και τα όργανα της 
Αγροφυλακής σύµφωνα µε 
το Π.∆. 499/75. Η µη συµµόρφωση τιµωρείται µε πρόστιµο πεντακοσίων 
(500,00) ευρώ που θα βεβαιώνεται στην αρµόδια Ταµιακή Υπηρεσία του 
∆ήµου. 
Απαγορεύεται κατά την διάρκεια των αρδεύσεων οι αρδευτές 
παραγωγοί του ∆ήµου να ρίχνουν νερό στα στραγγιστικά µε αποτέλεσµα 
την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων µε την σπατάλη του νερού που θα έχουµε. 
Στους αρδευτές που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόστιµο πεντακοσίων 
(500,00) ευρώ. 
Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο επέµβαση στις υδροληψίες, 
βάνες, κ.λ.π. για ρύθµιση νερών αρδεύσεως από τους αρδευτές 
παραγωγούς. 
Απαγορεύεται η παροχή φιλοδωρηµάτων στα υδρονοµικά όργανα 
έστω και αν προσφέρουν κάποια εξυπηρέτηση κατά την άρδευση των 
κτηµάτων των καλλιεργητών. Σε περίπτωση µη εφαρµογής των ανωτέρω οι υδρονοµείς 
τιµωρούνται µε πρόστιµο πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 
Επιπλέον δεν επιτρέπεται η άρδευση κτηµάτων παραγωγών από τους 
υδρονοµείς έναντι αµοιβής. 
Απαγορεύεται η ρίψη στο στραγγιστικό που χρησιµοποιείται κατά 
την αρδευτική περίοδο σαν αρδευτικό, οποιωνδήποτε αντικειµένων (ξύλα, χώµατα, σκουπίδια) 
και η κατασκευή δέσεων που µπορεί να 



παρεµποδίσουν την οµαλή ροή του νερού κατά την άρδευση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο. 
Όποιος κατά την εφαρµογή του προγράµµατος αρδεύσεως λόγω 
υπερχειλίσεως ή διηθήσεως ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που έχει σχέση 
µε την εν γένει λειτουργία των αρδευτικών έργων, υφίσταται ζηµιά στο 
κτήµα του, στην καλλιέργεια του ή στις εγκαταστάσεις του πρέπει να το 
αναφέρει το πολύ µέσα σε τρεις (3) ηµέρες στο ∆ήµο που ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµιά 
των καλλιεργειών του µέχρι αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης σε περίπτωση µειώσεως της 
παροχής της γεωτρήσεως για διαφόρους λόγους, ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν 
επιπτώσεις στην άρδευση των καλλιεργειών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο. 
Όλες οι γεωτρήσεις θα λειτουργούν βάση ωρολογίου προγράµµατος 
αρδεύσεως για την σύνταξη και την εφαρµογή του οποίου εξουσιοδοτείται η τριµελής επιτροπή 
άρδευσης του ∆ήµου η οποία µπορεί να τροποποιεί τα ωρολόγια προγράµµατα αρδεύσεως µε 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των παροχών των γεωτρήσεων και της οικονοµικότερης χρήσης 
νερού. 
Η τριµελής επιτροπή άρδευσης του ∆ήµου, ανάλογα µε τα 
προβλήµατα που θα παρουσιάζονται µπορεί να παίρνει έκτακτα µέτρα για την λύση αυτών και να 
προβαίνει σε ενίσχυση της παροχής των 
γεωτρήσεων µεταξύ τους, ανάλογα µε τις αρδευτικές ανάγκες των 
περιοχών. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο. 
Ως αρδευτικά τέλη ορίζονται: 
α) Άρδευση από τη γεώτρηση ή άρδευση από το δίκτυο στην 
υδροληψία 
β) Άρδευση από αυλάκια µε φυσική ροή ή δια της βαρύτητας από 
δεξαµενή, φράγµα, λίµνη ή άντληση από µπάρες. 
γ) Άρδευση από γεωτρήσεις ή από δεξαµενές ή από φράγµα µε 
ωριαίο πρόγραµµα. 
Για την άρδευση των καλλιεργειών σε εκτάσεις που βρίσκονται 
εκτός δικαιοδοσίας του ∆ήµου, από γεωτρήσεις του ∆ήµου, το αρδευτικό 
τέλος καθορίζεται προσαυξηµένο κατά 40% επί των αρδευτικών τελών. 
Η άρδευση των σιτηρών από τις γεωτρήσεις, δεξαµενές κ.λ.π. θα 
γίνει εφόσον δεν θίγονται οι ανοιξιάτικες καλλιέργειες για τις οποίες 
συντάσσεται πρόγραµµα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου, η δε 
δόση αρδεύσεως δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο. 
Κάθε θέµα που έχει σχέση µε την άρδευση των κτηµάτων της 
περιοχής δικαιοδοσίας του ∆ήµου και που δεν αναφέρεται στα άρθρα του 
παρόντος, ως επίσης και κάθε θέµα που έχει σχέση µε επιβολή κυρώσεων 
και µέτρων προς τους παραγωγούς αρδευτές του ∆ήµου ρυθµίζεται µε 



απόφαση της τριµελούς επιτροπής άρδευσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο. 
Οι υδρονοµείς είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονοµέων και 
λοιπών οργάνων του ∆ήµου σε ότι αφορά την εφαρµογή του κανονισµού 
αρδεύσεως, πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται, το πολύ σε τρεις 
(3) ηµέρες στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου για λήψη τυχόν µέτρων. Οι 
υδρονοµείς υποχρεούνται όπως να µη επιτρέπουν την άρδευση των 
κτηµάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες 
και σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τα άρθρα του παρόντος κανονισµού. 
Επιπλέον οι υδρονοµείς απαγορεύεται να ασχολούνται κατά την ώρα της 
υπηρεσίας τους σε κάθε εργασία ξένη προς τα καθήκοντά τους. Τέλος εάν υδρονοµέας του ∆ήµου 
επιτρέψει την άρδευση σε όσους έχουν οφειλές από προηγούµενες χρήσεις , τιµωρείται µε 
χρηµατικό πρόστιµο 1.000,00 ευρώ, άµεση αποµάκρυνση από τα καθήκοντά του και 
αντικατάστασή του, χάνοντας το δικαίωµα του για αποζηµίωση του χρόνου που απασχολήθηκε 
στην υπηρεσία άρδευσης του ∆ήµου Λοκρών. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο. 
Για τους αγωγούς µε σωλήνες του ∆ήµου αποφασίζονται τα παρακάτω: 
Όποιος παραγωγός σπάσει σωλήνα του ∆ήµου και έρθει να το 
αναφέρει ο ίδιος στο ∆ήµο θα πρέπει ο ίδιος παραγωγός να την 
επισκευάσει. Αν δεν έρθει και συλληφθεί από τους υδρονοµείς ή από τα 
αρµόδια όργανα του ∆ήµου, τότε θα πληρώσει την σωλήνα εις διπλούν και χρηµατικό πρόστιµο 
πεντακοσίων (500,00)ευρώ. 
Επίσης αποφασίζονται για τα αυλάκια τα παρακάτω: 
Το πρόγραµµα αρδεύσεως θα το συντάσσει η τριµελής επιτροπή 
άρδευσης του ∆ήµου και θα µπαίνει σε εφαρµογή από τη στιγµή της 
έναρξης λειτουργίας των γεωτρήσεων.  
 
Οι γεωτρήσεις θα κλείνουν µε τη λήξη της αρδευτικής περιόδου. Πέραν 
της αρδευτικής περιόδου όσοι παραγωγοί-κτηνοτρόφοι ποτίζουν από 
δεξαµενές µε τις γεωτρήσεις θα πληρώνουν τα έξοδα λειτουργίας και ότι 
θα καταγράφουν οι υδροµετρητές των ποιµνιοστασίων. 
Για τους µη συµµορφούµενους µε τα άρθρα του παρόντος κανονισµού 
και τις σχετικές για την άρδευση αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εφαρµόζεται εναντίον τους το Ν.∆ 3030/ 54 «Περί Αγροφυλακής» 
σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.∆ 3881/58 «περί Έργων Εγγείων 
Βελτιώσεων» και τυχόν τροποποιήσεών του. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα 
του κανονισµού, θα αποφαίνεται 3 µελής Επιτροπή Άρδευσης 
αποτελούµενη από το ∆ήµαρχο, ένα ∆ηµότη – Αρδευτή, που θα ορίζεται 
µε απόφαση από το ∆ήµαρχο και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο της υπηρεσίας άρδευσης του ∆ήµου. 



 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
Το κόστος της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του αρδευτικού συστήµατος το 
αναλαµβάνει ο ∆ήµος Λοκρών, µε την υπηρεσία Υδρεύσεως-Αρδεύσεως που διαθέτει. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο. 
Ο παρών κανονισµός, που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, 
εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καθίσταται 
οριστικός µετά την έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και τη 
δηµοσίευσή του, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου,  
στον τοπικό τύπο και στα δηµοσιότερα µέρη των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 11/166/2013  
................................................................................................................................................... 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
        Ν.Λιόλιος               Α.Παπακωνσταντίνου  Α.Ζαΐµης, Κ.Τσέρτος, Γ.Γουρνάς, Ι.Μπονόβας 
  Η.Κολοµτσάς, Γ.Βλαχάβας, Χ.Μπώκος, 
  Αλ.Β.Κούρος, Μ.Περλεπές, ∆.Τσοχαντάρης 
  Ι.Θεοδοσίου, Αρ.Κ.Κούρoς, Β.Καρατράντος 
                                                                        Γ.∆ουµπιώτης, Σ.Γκριτζάπης , Γ.Κολοβός 
  Κ.Πάσσας, Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης 
  Ι.Παπαγεωργίου, Μ.Γεωργοπούλου, Γ.Ρούσσης  
  
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 Ο 
 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
           Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ  
 
 
 
 
   


