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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9986/13-07-2021 
         --------   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αριθμός Απόφασης: 5/2021 
 
 
ΘΕΜΑ:  Δημόσια διαβούλευση – Έγκριση  νέου κανονισμού  λειτουργίας άρδευσης Δήμου 

Μινώα Πεδιάδας. 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 3ο/2021 πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Στο Καστέλλι, σήμερα 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, 
ύστερα από την αριθ. πρωτ.: οικ. 9500/06-07-2021 (Α.Δ.Α.: Ω3ΥΛΩΚ6-Τ3Τ) πρόσκληση του 
προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους συμβούλους μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 73, 75 και 
225 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 77 και 116 του ν. 4555/2018 και τα 
άρθρα 2 και 3 του ν. 4623/2019, καθώς και το ν. 3463/2006, σύμφωνα και με τις διατάξεις της από 
11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) άρθρο 10 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 
18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 
163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, δεδομένου  ότι σε 
σύνολο επτά (7) μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
1 Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδας - Πρόεδρος 
2 Δρακάκης Ιωάννης Τακτικό μέλος πλειοψηφίας - Αντιπρόεδρος 
3 Μουρτζάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδας - Τακτικό μέλος 
4 Σμυρνάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδας - Τακτικό μέλος  
5 Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
1 Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Τακτικό μέλος πλειοψηφίας  
2 Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ Τακτικό μέλος μειοψηφίας 
3 Χρονάκης Αντώνιος Τακτικό μέλος μειοψηφίας 

(δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

- Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες 
του Δήμου, προσκαλούνται και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων 
κοινοτήτων, με δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο, ήτοι: Ουδείς παρίσταται. 

- Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, κ. Κασσάκης Γεώργιος, δεν παρίσταται.  

- Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον, δημοτικό υπάλληλο, Σηφάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ.  

- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
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Θέμα 2ο Η.Δ.: Δημόσια διαβούλευση – Έγκριση  νέου κανονισμού  λειτουργίας 

άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 
 

 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. 

Αραβιάκης Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8367/17-06-2021 
Εισήγηση του Γραφείου Αντιδημάρχου, που υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο, κ. Μουρτζάκη 
Μιχαήλ και έχει ως ακολούθως: 
 
«………… 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση  νέου κανονισμού  λειτουργίας άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας 
Α. Με γνώμονα την ανάγκη βελτιστοποίησης της οργάνωσης και λειτουργίας του δημοτικού 
δικτύου άρδευσης και συνακόλουθα της υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας διαμόρφωσε, σε 
συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου και τα αρμόδια όργανα διοίκησης 
(Δήμαρχο, Γενικό Γραμματέα, Αντιδήμαρχο Άρδευσης), το σχέδιο νέου κανονισμού άρδευσης, 
ο οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που 
ανήκουν στον Δήμο και στην αναβάθμιση της οργάνωσης και των λειτουργιών που σχετίζονται 
με τη δημοτική Υπηρεσία Άρδευσης. 
Β. Μέσω του νέου κανονισμού προσδιορίζονται με σαφήνεια και πληρότητα οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
Δήμου και των καταναλωτών.  
Γ. Μέσω του νέου Κανονισμού επιδιώκεται:  

 Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης. 
 Η ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την 

άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. 
 Η αειφόρος διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με 

τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που διέπουν την λειτουργία της Υπηρεσίας 
Άρδευσης του Δήμου. 

Δ. Στο νέο Κανονισμό Άρδευσης, ο οποίος αποτελείται από 28 άρθρα, περιλαμβάνονται 
διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων: 

 Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. 
 Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης. 
 Οι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης. 
 Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών/καταναλωτών του δικτύου. 
 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης. 
 Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης. 
 Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης. 
 Οι απαγορεύσεις, οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, 

καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή βεβαίωση και είσπραξη 
προστίμων. 

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, μπορεί να θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες 
θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που περιοριστικά 
αναφέρονται στο Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το 
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πλήρες κείμενό  τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, 
σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ανωτέρω νόμου και 
περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές 
παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο  του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που 
είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες  αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου, μπορεί να  καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μεταξύ των αποφάσεων 
που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ανωτέρω άρθρου είναι και αυτές που αφορούν τη 
χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Οι τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Α Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020. 
 
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Του άρθρου 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και   
Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006. 

 Του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 40 του 
Ν.4735/2020. 

 Του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεως χρησιμοποιουμένων υδάτων». 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]. 

 Του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων». 

 Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 
Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων  και Κοινοτήτων». 

 Του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων». 

 Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των  Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 356/1974 «Πέρι κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Ά 90/05-04-
1974) 

 Του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και 
έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)». 

 Του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

 Του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 
17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και 
κοινοτήτων». 

 Του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 
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 Της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί 
εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του 
Ν.Δ. 608/1948». 

 Της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) «Προσδιορισμός 
κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση 
νερού στην άρδευση». 

 Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ). 

 Της 135275/2017 Απόφασης Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2019) 
“Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγισης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος 
και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις 
του”. 

 Του Άρθρου 46 Νόμου 4456/2017 “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων 
βελτιώσεων” (ΦΕΚ 24/Α/2017). 

 Του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης I, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

 Του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 
721/29-03-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 
Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το σχέδιο του Νέου Κανονισμού 
Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας και παρακαλούμε το Σώμα όπως:  
 
(α) Εγκρίνει το σχέδιο του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας και  
 
(β) Εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης έγκρισης του νέου 
Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αφού έχει προηγηθεί η 
ανάρτησή αυτού στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σχετικές προτάσεις επ’ αυτού, στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης η οποία και θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
ανάρτησης του.  
 

Ο Αντιδήμαρχος Άρδευσης 
ΤΣΥ 

Μιχαήλ Μουρτζάκης 
 
 
Συνημμένα Αρχεία: (1) 

- Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης 
…………».  
 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού εξέφρασαν άποψη και υπέβαλλαν την πρότασή τους, 
έκαναν δεκτή την ως άνω εισήγηση και τελικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος 
Μινώα Πεδιάδας, κ. Αραβιάκης Κωνσταντίνος, πρότεινε την έγκρισή της και κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά.  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είδε την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: 8367/17-06-2021 
εισήγηση του Γραφείου Αντιδημάρχου και τα συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα, έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την αναφερόμενη στην 
εισήγηση ισχύουσα νομοθεσία και έπειτα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. 

Εγκρίνει το σχέδιο του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Άρδευσης του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας ο οποίος (κανονισμός) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
 
Β. 
 
 Θέτει σε δημόσια διαβούλευση, με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς 

φορείς, ομάδες πολιτών και πολίτες, το σχέδιο του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας. 

 
 Τάσσεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή εγγράφων παρατηρήσεων ή 

προτάσεων, από κάθε ενδιαφερόμενο, στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
 
 Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις παρατηρήσεις ή 

απόψεις που θα κατατεθούν εγγράφως και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. Όμως, παρερχομένης της προθεσμίας και εφόσον δεν υπάρχουν 
έγγραφες παρατηρήσεις ή προτάσεις, η παρούσα απόφαση θα κατατεθεί, ως εισήγηση, για 
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  5/2021 
 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφηκε από τους παρόντες, 
όπως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη 

(ακολουθεί η υπογραφή) (ακολουθούν οι υπογραφές) 
 

Σωστό  Απόσπασμα 
Ο Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 
 

Αραβιάκης Κωνσταντίνος 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
 

 

 

 

 
 

 

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας με την υπ’ αριθ. …../… -…. - 2021 απόφαση του (ΑΔΑ:……………….). 
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ΑΡΘΡΟ 1°: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υδροδότηση των καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις 
του Δήμου και των καταναλωτών. Επίσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο. 

2. Ειδικότερα, ο Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μινώα πεδιάδας και εξυπηρετούνται 
από τα ύδατα που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στην διοίκηση και 
αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των 
Συνεταιρισμών και σε ομάδες παραγωγών (ιδιωτικό). Στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος, περιλαμβάνονται επίσης οι αγροτικές κατοικίες, κτηνοτροφικές, 
βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δεν δύναται 
να εξυπηρετηθούν από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου και εξυπηρετούνται από το 
υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου. 

3. Μέσω του παρόντος Κανονισμού επιδιώκεται:  

 Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης. 

 Η ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται 
για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών. 

 Η αειφόρος διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής 
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και 
Περιφερειακό επίπεδο. 

4. Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες 
προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων: 

 Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. 

 Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο 

άρδευσης. 

 Οι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης. 

 Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών/καταναλωτών του δικτύου. 

 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης. 

 Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης. 

 Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης. 

 Οι απαγορεύσεις, οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση 

πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή βεβαίωση 

και είσπραξη προστίμων. 
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ΑΡΘΡΟ 2°: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Η διοίκηση και διαχείριση του δικτύου άρδευσης όπως και του παρόντος κανονισμού 
πραγματοποιείται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και βάσει του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, αρμόδιο όργανο για την λήψη και έγκριση 
αποφάσεων είναι το Δ.Σ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, και υπεύθυνο όργανο για την 
εφαρμογή τους καθώς και για την τήρηση του παρόντος κανονισμού είναι το Τμήμα 
Άρδευσης (ή η αντίστοιχη αρμόδια οργανική μονάδα υπεύθυνη για θέματα 
Άρδευσης) σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οργανικές μονάδες του 
Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ Νόμου εντός 
των ορίων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού 
λήφθηκαν, κυρίως, υπόψη οι διατάξεις: 

 Του άρθρου 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και   Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, καθώς και 
του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006. 

 Του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί 
διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεως χρησιμοποιουμένων υδάτων». 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]. 

 Του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων». 

 Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων  και 
Κοινοτήτων». 

 Του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων». 

 Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των  Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 
των Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 356/1974 «Πέρι κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Ά 90/05-
04-1974) 

 Του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών 
υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Ο.Ε.Β.)». 

 Του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
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 Του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 
δήμων και κοινοτήτων». 

 Του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 

 Της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί 
εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως 
(Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948». 

 Της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) 
«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για 
την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 

 Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ). 

 Της 135275/2017 Απόφασης Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-
2019) “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγισης και τιμολόγησης υπηρεσιών 
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος 
στις διάφορες χρήσεις του”. 

 Του Άρθρου 46 Νόμου 4456/2017 “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών 
εγγείων βελτιώσεων” (ΦΕΚ 24/Α/2017). 

 Του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης I, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

 Του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 
721/29-03-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 4°: ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 «Νερό Άρδευσης»: ορίζεται το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση των 
αγροτεμαχίων. 

 «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης»: ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει 
όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και 
εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις 
Δημοτικές Ενότητες Δήμου Μινώα Πεδιάδας, και τις περιεχόμενες σε αυτές 
Κοινότητες των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας έχει ο Δήμος Μινώα πεδιάδας. 
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 «Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου»: θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με 
την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δηλώνει ότι είναι κύριος, 
ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την 
αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας κατά την 
υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις 
πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου ή 
οικοπέδου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

 «Καταναλωτής ή υδρολήπτης»: θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του 
με την υπηρεσία άρδευσης δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης 
έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι 
ο ενοικιαστής) και υπογράφει τη σχετική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
προσκομίζοντας σχετική εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. Η παροχή για την 
άρδευση αγροτεμαχίου ή οικοπέδου παραχωρείται από το Δήμο για αόριστο 
χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος, δεν 
μεταβιβάζεται και δεν αποτελεί στοιχείο αγοραπωλησίας. 

 «Δίκτυο Άρδευσης (ή αρδευτικό δίκτυο)»: Είναι σύστημα αγωγών διανομής 
νερού, που αποτελείται από αυλάκια στην επιφάνεια του εδάφους (ανοιχτό 
δίκτυο), ή από σωλήνες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (κλειστό δίκτυο), 
που παραλαμβάνει το νερό από κάποια πηγή υδροδότησης και το μεταφέρει στη 
περιοχή ή στις περιοχές που πρόκειται να εφαρμοσθεί η άρδευση.  

 «Αρδευτική Περίοδος»: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έναρξη 
έως την ημερομηνία λήξης της άρδευσης των ακινήτων, μέσω του δικτύου 
άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 «Παροχή»: Για να πραγματοποιηθεί η υδροδότηση αγροτεμαχίων από το δίκτυο 
άρδευσης τοποθετείται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας υδρομετρητής στο 
πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών παροχών (κολλεκτέρ). Η σύνδεση αυτή 
ονομάζεται "Παροχή". Η Παροχή αποτελεί τμήμα του δικτύου άρδευσης του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας και τελεί υπό την ευθύνη του. Συνεπώς οποιαδήποτε 
παρέμβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. Στην περίπτωση αυτή 
διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

 «Υδρόμετρο»: Συσκευή που τοποθετείται στα κλειστά δίκτυα από το Δήμο 
Μινώα Πεδιάδας για τη μέτρηση της ποσότητας του παρεχόμενου νερού στον 
καταναλωτή. 

 «Απόφαση Παροχής Άρδευσης (Υδροληψίας)» : Είναι το διοικητικό έγγραφο που 
υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Δήμου 
(Δήμαρχο/Αντιδήμαρχο) με το οποίο παρέχεται στον χρήστη (καταναλωτή –
υδρολήπτη) το δικαίωμα υδροδότησης συγκεκριμένων αγροτεμαχίων/ακινήτων 
από το δημοτικό δίκτυο άρδευσης. 
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ΑΡΘΡΟ 5°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά τα εξής: 

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις 
οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων, τις σχετικές αποφάσεις των 
Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών 
αρμόδιων οργάνων Διοίκησης. 

2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου καθώς και 
τους καθ’ ύλην υπεύθυνους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Άρδευσης 
(υδραυλικούς, υδρονομείς, κλπ) προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη 
δυνατή λειτουργία του δικτύου και της υπηρεσίας άρδευσης. 

3. Να τηρούν το γενικό πρόγραμμα άρδευσης που θέτουν οι κατά τόπους Τοπικές 
Επιτροπές Άρδευσης. 

4. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες 
χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων. 

5. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης 
πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των 
οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες 
δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, 
αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών. 

6. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη 
διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής. 

7. Να δηλώνουν άμεσα στον αρμόδιο υδρονομέα ή στην Τοπική Επιτροπή 
Άρδευσης, οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο, είτε από δική τους 
υπαιτιότητα είτε όχι. 

8. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα 
των σημείων υδροληψίας. 

9. Να μην διαθέτουν νερό σε τεμάχια εκτός αρδευτικής ζώνης από νόμιμη σύνδεση, 
είτε σε διαφορετικό τεμάχιο από αυτό για το οποίο έγινε η σύνδεση. Στην 
τελευταία περίπτωση θα μπορεί να γίνει αφού ενημερωθεί η υπηρεσία 
Άρδευσης του Δήμου και ο ενδιαφερόμενος δηλώσει τα στοιχεία του νέου 
αγροτεμαχίου. 

10. Να λαμβάνουν όλα 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. 

11. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε 
να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων 
τους. Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του καταναλωτή ο 
Δήμος θα αποζημιώνεται σχετικά. Για τη διαπίστωση και εκτίμηση της 
προκληθείσας ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική 
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επιτόπια γνωμάτευση τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την 
οποία διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο/Εντ. Δημοτικό Σύμβουλο, με παράλληλη κοινοποίηση στον 
ενδιαφερόμενο. Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η 
έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο  αίτιο, και το πιθανό ύψος απολεσθέντων 
εσόδων του Δήμου λόγω της ζημίας καθώς και το κόστος για την αποκατάστασή 
της. Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης προς το Δήμο καθώς και για το 
ύψος αυτής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο (ή το αρμόδιο κατά το νόμο 
όργανο). 

12. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και 
ευθύνεται για την πρόκληση οποιοσδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο 
των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών 
συστημάτων άρδευσης. 

13. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των αγροτεμαχίων 
τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης 
βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την 
μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας τους. 

14. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση νερού κοντά σε ηλεκτροφόρα 
καλώδια για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων. Ειδικότερα τα εξαρτήματα και οι 
σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους δεν θα πρέπει να πλησιάζουν 
ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

15. Να κλειδώνουν τα υδρόμετρα τους. Μετά το πέρας της άρδευσης κάθε 
αγροτεμαχίου, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να κλείνει τις βάνες αυτού 
και να ελέγχει για τη στεγανοποίηση τους καθώς και για την ασφάλεια του 
υδρομέτρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου έχει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτική συντήρηση του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευομένων 
καλλιεργειών. 

2. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού 
δικτύου όταν προκληθεί ζημιά στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου 
κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση 
μηχανημάτων από τον αγρό). Για τη διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας 
ζημιάς, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια 
γνωμάτευση γεωπόνου ή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την 
οποία διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο/Εντ. Δημοτικό Σύμβουλο, με παράλληλη κοινοποίηση στον 
ενδιαφερόμενο.  

ΑΔΑ: ΨΓΥΒΩΚ6-ΘΦΘ



- Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας - 

 [ 9 ] 

 

Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το 
ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το 
πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, 
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον 
ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. Για 
την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο (ή το αρμόδιο κατά το νόμο όργανο). 

3. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού 
δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν 
ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις: 

(α) όταν το νερό ενός συγκεκριμένου αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί 
για το πότισμα των αγροτεμαχίων, που αρδεύονται από το εν λόγω δίκτυο, 
εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από την κύρια πηγή υδροληψίας ή 
όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων (Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Κρήτης) προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή 
απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών ή από τεχνικές 
ζημιές για τις οποίες απαιτείται ορισμένος χρόνος αποκατάστασης (δίκτυα 
άρδευσης, γεωτρήσεις, αντλίες, κλπ). 

(β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο 
άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), 
λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών 
αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
κλιματολογικά αίτια. 

(γ) σε πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες από τυχόν δολιοφθορές στο αρδευτικό 
δίκτυο. 

(δ) για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του 
παρεχομένου νερού για άλλη πλην της άρδευσης, χρήση. Αν για ορισμένες 
ειδικές αρδευτικές χρήσεις (π.χ. ειδικές καλλιέργειες, εγκαταστάσεις υδροπονίας, 
κλπ.) υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες 
ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του παρεχόμενου νερού, 
με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7°: ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

1. Σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο 
άρδευσης, συστήνεται, με το παρόν άρθρο, Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με 
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, αποδοτική διαχείριση, παρακολούθηση, 
συντονισμό και εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην 
περιοχή της οικείας Κοινότητας και τη διαχείριση κάθε ζητήματος/προβλήματος 
που ανακύπτει στον τομέα της άρδευσης στην κάθε Κοινότητα. 

2. Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από : 

(α) τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα Άρδευσης (ή τον 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Άρδευσης) ως Πρόεδρο.  
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(β) τον Πρόεδρο της κάθε Κοινότητας, ως μέλος, 

(γ) ένα μόνιμο υπάλληλο (κατά προτεραιότητα με ειδικότητα υδρονομέα 
άρδευσης ή υδραυλικό) του Δήμου, ως μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί 
στο Δήμο μόνιμο προσωπικό ή το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό δεν επαρκεί, 
τότε μπορεί να ορίζεται και υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. 

3. Η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση του Δημάρχου Μινώα 
Πεδιάδας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης 
ασκεί, στα όρια της Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή ευθύνης της, τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i. Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης. 

ii. Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το 
αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού δημοτικού/κοινοτικού 
καταστήματος 

iii. Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της το ανώτατο επιτρεπτό 
όριο χρήσης αρδευτικού νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά 
κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και 
την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. 

iv. Εισηγείται προς την αρμόδια δημοτική υπηρεσία Άρδευσης, την τροποποίηση 
της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει 
λόγος.  

v. Αποφασίζει τη διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή 
τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης 
αποκατάστασης. 

vi. Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των υδρομέτρων άρδευσης. 

vii. Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος των 
υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο (Δήμαρχο ή 
προϊστάμενο υπηρεσίας) για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση. 

viii. Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη 
λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, 
εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ). 

4. Κάθε Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος 
και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Η τήρηση των πρακτικών αυτής ανατίθεται 
από τον Πρόεδρο σ’ ένα από τα μέλη της Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 8° : ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 
1η  Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.  

2. Oι ως άνω ημερομηνίες – έναρξης και λήψης της αρδευτικής περιόδου - είναι 
ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται, ανάλογα με τις επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες ή για άλλους σοβαρούς λόγους - μετά από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του τμήματος 
Άρδευσης του Δήμου. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Κοινοτήτων. Επιπλέον η απόφαση 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο. 

3. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι συνάρτηση 
των όρων χρήσης των γεωτρήσεων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων (όγκος 
δεξαμενών), με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, 
απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) ή κριθεί αναγκαίο λόγω 
άλλης ανωτέρας βίας ύστερα από απόφαση των οικείων Τοπικών Επιτροπών 
Άρδευσης. 

4. 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 τις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης. Τυχόν 
σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Τμήματος Άρδευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και 
καλλιεργούν  με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός 
του Δήμου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους 
ζητούν να κάνουν χρήση αυτού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Μινώα πεδιάδας ή ότι έχουν προβεί σε 
ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας. 

2. Το υδρόμετρο και όλα τα εξαρτήματα για την σύνδεση, βάνα, μαστοί, συστολές 
κ.λ.π. που χρειάζονται για την σύνδεση, αγοράζονται από τον ενδιαφερόμενο με 
υπόδειξη της υπηρεσίας του Δήμου και τοποθετούνται από την υπηρεσία 
εφόσον εξοφληθεί το δικαίωμα σύνδεσης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
του Δ.Σ. και υπογράψει ο καταναλωτής τη σχετική αίτηση. Το υδρόμετρο που θα 
τοποθετείται σε κάθε παροχή θα  είναι διατομής έως μια ίντσα και ένα τέταρτο 
(1¼) εφόσον υπάρχει επάρκεια του νερού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάλογα 
με την έκταση, την καλλιέργεια και ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση, 
δύναται να τοποθετηθεί υδρόμετρο  μεγαλύτερης διατομής. 

3. Το υδρόμετρο που τοποθετείται για την μέτρηση της κατανάλωσης του 
αρδευτικού νερού ανήκει στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου ενώ η παροχή στην 
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οποία θα τοποθετηθεί ανήκει στο Δήμο. Το υδρόμετρο τοποθετείται εκτός της 
ιδιοκτησίας του καταναλωτή και σε χώρο Δημόσιο. Συγκεκριμένα το υδρόμετρο 
τοποθετείται σε συλλέκτη υδρομέτρων (κολλεκτέρ) και σε καμία περίπτωση δεν 
τοποθετείται εντός του προς υδροδότηση ακινήτου. 

4. Σε περίπτωση που υπάρχει υδρόμετρο εντός ακινήτου το οποίο είναι κλειδωμένο 
ή/και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από τον καταμετρητή για την 
καταγραφή της ένδειξης, τότε ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται με τη μέση κατανάλωση 
νερού των τελευταίων δύο (2) ετών. 

5. Εάν σε κάποια περιοχή/σημείο δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο της ύδρευσης, οι 
καταναλωτές δύναται να εξυπηρετούνται από το δημοτικό δίκτυο της άρδευσης, 
η δε κατανάλωση θα κοστολογείται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της 
ΔΕΥΑΜΠ (αρ. απόφ. ΔΣ Μινώα Πεδιάδας 20/2013 ή νεότερη όπως ισχύει). 

6. Η δημιουργία νέων αρδευτικών ζωνών ή επέκταση των ήδη υφισταμένων 
συντελείται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

7. Για τους ήδη χρήστες/καταναλωτές αρδευτικού νερού θα πραγματοποιηθεί 
επικαιροποίηση του Μητρώου και όπου διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η 
έλλειψη στοιχείων (π.χ. ΑΦΜ, χαρτογραφικός κωδικός ΟΣΔΕ, ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, κ.α.), αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη 
εκτός και αν ο καταναλωτής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10°:  ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. Η σύνδεση από το δίκτυο άρδευσης, γίνεται στον ενδιαφερόμενο μόνο μετά από 
αίτηση του, την οποία καταθέτει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση 
εκπροσώπου με εξουσιοδότηση ή με πληρεξούσιο εφόσον αφορά επιχειρήσεις. 
Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που φέρουν γνήσιο υπογραφής. 

2. Η τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται υποχρεωτικά σε συλλέκτη (κολλεκτέρ) 
και σε δημόσιο χώρο. Τοποθέτηση σε παροχή η οποία είναι εκτός κολλεκτέρ ή 
αφορά  σημείο μη προσβάσιμο, δεν θα γίνεται δεκτή. 

3. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 

α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, 
αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, 
τηλέφωνο, κλπ.) 

β) Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και τη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή 
υπάρχει), είτε μέσα από το σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου με υπόμνημα 
των συντεταγμένων των κορυφών του αγροτεμαχίου ή και τα δύο, εφόσον η 
υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο. 

γ) Αντίγραφο Δήλωσης Ε9. 

δ)Τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εφόσον υπάρχει. 

ε) Το είδος της καλλιέργειας. Κάθε νέα σύνδεση θα γίνεται για τη βασική 
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καλλιέργεια του αγροτεμαχίου. 

Μαζί με την αίτηση κατατίθενται υποχρεωτικά : 

στ) Δημοτική ενημερότητα – Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (εκδίδεται από 
τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών). 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του Κανονισμού και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους αυτού και συναινεί στην 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου οποιαδήποτε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ή 
πληροφορίες τους ζητηθούν, κατά περίπτωση. 

4. Η αίτηση για νέα σύνδεση διαβιβάζεται σε υδρονομέα της υπηρεσίας Άρδευσης 
ο οποίος ελέγχει, μετά από επιτόπια αυτοψία, τη δυνατότητα σύνδεσης του 
αγροτεμαχίου με το δίκτυο άρδευσης, με καταγραφή της αιτίας σε περίπτωση 
απορριπτικής πρότασης.  

5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και ο 
φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, εκδίδεται η απόφαση εγκατάστασης νέας 
παροχής και σύνδεσης με το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο και καλείται ο/η 
αιτών/ουσα προκειμένου να καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος σύνδεσης  - το 
ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου - και να καταθέσει στην υπηρεσία Άρδευσης – μαζί 
με το διπλότυπο είσπραξης και - το υδρόμετρο για να τοποθετηθεί από την 
Υπηρεσία. 

6. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής (μη ύπαρξη δημοτικής 
ενημερότητας) του αιτούντα προς το Δήμο, δεν θα χορηγείται σ' αυτόν άδεια 
παροχής.  

7. Για όλες τις παροχές άρδευσης οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος 
κανονισμού, οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων οφείλουν να 
δηλώσουν/επικαροποιήσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία (ιδιοκτήτης, 
καταναλωτής, μέγεθος και είδος καλλιέργειας, κλπ) στο πλαίσιο εφαρμογής  του 
παρόντος.  

8.6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτών/ουσα έχει προκαταβάλει το τέλος σύνδεσης 
ενώ: α) δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση εγκατάστασης νέας παροχής και 
σύνδεσης ή/και β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου (π.χ. 
ελλιπή δικαιολογητικά, μη ύπαρξη δικτύου, κλπ), ο Δήμος δεν φέρει καμία 
υποχρέωση για επιστροφή του καταβληθέντος ποσού στον αιτούντα.  

9.7. Κάθε αλλαγή στα παραπάνω στοιχεία (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και 
είδος καλλιέργειας κλπ) θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και αμελλητί 
στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. 
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ΑΡΘΡΟ 11° : ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

Το υδρόμετρο αφαιρείται, από πλευράς Δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Όταν ο καταναλωτής ζητήσει την αφαίρεσή του με γραπτή αίτησή του στην 
αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν υπάρχει οφειλή, η οποία 
πρέπει πρώτα να εξοφληθεί και στη συνεχεία γίνεται η αφαίρεση του 
υδρομέτρου. Το υδρόμετρο αφαιρείται από την υπηρεσία και διατηρείται σε 
φυλασσόμενο χώρο αυτής για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες, διάστημα 
κατά το οποίο ο αιτών είναι υποχρεωμένος για την παραλαβή του, 
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο παράδοσης-παραλαβής (παρέχεται από την 
Υπηρεσία). Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο Δήμος δεν φέρνει ουδεμία 
ευθύνη για τυχόν απώλειά του. 

2. Όταν διαπιστωθεί επέμβαση του καταναλωτή, είτε στο υδρόμετρο είτε στις 
εγκαταστάσεις  και τα δίκτυα άρδευσης του Δήμου. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται 
κλοπή νερού και ο υπαίτιος καταναλωτής υπόκειται σε επιβολή διοικητικών 
προστίμων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή και σε οποιοσδήποτε άλλες 
νομικές επιπτώσεις, από πλευράς του Δήμου. 

3. Όταν έχει τοποθετηθεί αυθαίρετα και χωρίς άδεια του Δήμου. 

4. Όταν παρέχεται το νερό σε τρίτα μέρη. 

5. Όταν διαπιστώνεται η συστηματική διαρροή νερού π.χ. σε δρόμους, 
παρακείμενα ακίνητα ή/και η άσκοπη κατασπατάληση νερού. 

6. Όταν διαπιστωθεί χρήση νερού η οποία δεν αφορά ή/και δεν τηρεί τους σκοπούς 
και τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

7. Όταν οι οφειλέτες βρίσκονται στον κατάλογο ληξιπρόθεσμών οφειλών που 
εκδίδει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση οφειλετών που 
βρίσκονται στους καταλόγους ληξιπρόθεσμων οφειλών και δεν τηρούν την 
ρύθμιση θα αφαιρείται το υδρόμετρο  χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους. Αν 
μετά την πρώτη αφαίρεση του υδρομέτρου και εφόσον ρυθμιστούν ξανά οι    
ληξιπρόθεσμες οφειλές, χαθεί η ρύθμιση για δεύτερη φορά, το υδρόμετρο θα 
αφαιρείται οριστικά. Επανατοποθέτηση του υδρομέτρου σε αυτήν την 
περίπτωση θα γίνεται μετά την εξόφληση της ρυθμιζόμενης οφειλής.  

8. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού.  

9.  

9. Όταν διαπιστώνεται μη τήρηση του γενικού προγράμματος άρδευσης. 

10. Για τεχνικούς λόγους (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων, κλπ) ή σε περίπτωση 
βλάβης του υδρομέτρου. 

11. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού ή/και των σχετικών αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σημειώνεται ότι για κάθε διακοπή υδροδότησης που οφείλεται στους ανωτέρους 
λόγους ή σε άλλους λόγους ανωτέρας βίας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας δεν 
υποχρεούται σε καμία αποζημίωση, έστω ακόμη και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της 
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διακοπής, ζημιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 12°: ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1. Το τέλος επανασύνδεσης στα κλειστά δίκτυα άρδευσης καθορίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την διακοπή της σύνδεσης έως την υποβολή της αίτησης και το οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα, 
υπερβαίνει την πενταετία, η αίτηση θα αντιμετωπίζεται ως νέα σύνδεση με το 
αντίστοιχο τέλος. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση της διακοπείσας παροχής είναι 
η καταβολή της οποιαδήποτε οφειλής προς τον Δήμο όπως και του τέλους 
επανασύνδεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13°: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

1. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει την παροχή άρδευσης που διατηρεί 
στο ακίνητό του, μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας. Ο νέος ιδιοκτήτης, 
εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από τη ημερομηνία της πράξης 
μεταβίβασης, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δήμο την εν λόγω πράξη και να 
προβεί στη ανάλογη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10 του παρόντος 
κανονισμού για τις νέες παροχές. 

2. Σε περίπτωση ενοικίασης του αγροτεμάχιου, την υποχρέωση καταβολής των 
τελών άρδευσης έχει ο ενοικιαστής/μισθωτής, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει 
σχετική εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη και φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου, ώστε 
υπόχρεος να φαίνεται ο ίδιος και όχι ο ιδιοκτήτης. Σε άλλη περίπτωση η χρέωση 
θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ο οποίος και οφείλει να εξοφλήσει 
τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών 
συνεπάγεται το «πάγωμα» της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση 
αυτών. 

3. Σε περίπτωση θανάτου, και εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τα 
τρία (3) έτη από την γνωστοποίηση του θανάτου του ιδιοκτήτη υδρομέτρου στην 
Υπηρεσία, θα πρέπει ο κληρονόμος που επιθυμεί να έχει στην κατοχή του την 
παροχή του ακινήτου να προβεί σε άμεση τακτοποίηση των οφειλών του/της 
θανόντος/ούσης. Η παροχή - και όποιες οφειλές τη βαρύνουν - μεταφέρεται στο 
όνομα του νόμιμου κληρονόμου ή σε περίπτωση πολλών κληρονόμων, σε αυτόν 
που θα υποδείξουν οι υπόλοιποι με σχετική έγγραφη δήλωση τους. Διαφορετικά, 
αυτοδίκαια ο Δήμος θα χρεώσει την οφειλή του θανόντα σε όλους τους νόμιμους 
κληρονόμους επιμερισμένα και το υδρόμετρο θα αφαιρείται.     

4. Σε περίπτωση πώλησης αρδευόμενου κτήματος κατά την διάρκεια της 
αρδευτικής περιόδου, τα δικαιώματα μεταβιβάζονται στο νέο ιδιοκτήτη και 
ανανεώνονται από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία το ανάλογο δικαιολογητικό - το οποίο θα δικαιολογεί την 
μεταβίβαση της παροχής - καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο 
από αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 14°: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

1. Εάν ο μηχανισμός του υδρομέτρου ή το υδρόμετρο δεν βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση (σπασμένο, θολό κτλ) και αυτό δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην 
καταγράφεται η σχετική κατανάλωση, ο ιδιοκτήτης ή ο υπόχρεος, οφείλει όπως 
αμελλητί ειδοποιήσει τον υδρονομέα της περιοχής και την αρμόδια υπηρεσία 
Άρδευσης. Μετά από επιτόπιο έλεγχο, η Υπηρεσία προβαίνει σε κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που το υδρόμετρο βρισκόταν εκτός 
λειτουργίας και της αναλογικής κατανάλωσης που υπήρξε για την περίοδο μη 
λειτουργίας αυτού. 

2. Σε κάθε περίπτωση, το υδρόμετρο αφαιρείται από την υπηρεσία, με την 
παράλληλη σύνταξη πρακτικού αφαίρεσης, το οποίο θα δικαιολογεί την ως άνω 
ενέργεια. 

3. Χαλασμένο ή ελαττωματικό υδρόμετρο ή μηχανισμός, δεν επιστρέφονται στον 
ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αντικατάσταση του 
υδρομέτρου ή του μηχανισμού με δική του δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15° : ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΚΛΟΠΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

1. Κατά την τακτική καταμέτρηση των ενδείξεων άρδευσης, εάν διαπιστωθεί 
απουσία ή αφαίρεση υδρομέτρου, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει 
τον καταναλωτή για την έλλειψη αυτού. Ο καταναλωτής με την σειρά του θα 
πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση το υδρομέτρου ή σε διακοπή της παροχής 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ιδιοκτήτη ότι το υδρόμετρο του έχει 
κλαπεί, τότε θα πρέπει να προσκομίσει Δήλωση Κλοπής από το αρμόδιο 
αστυνομικό τμήμα ή δασαρχείο της περιοχής. Ο καταναλωτής, μετά την κατάθεση 
της δήλωσης, υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση του υδρομέτρου ή διακοπή 
της παροχής. 

3. Εάν κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης δεν εντοπιστεί κάποιο υδρόμετρο, τότε 
η υπηρεσία ή/και ο αρμόδιος υδρονομέας ενημερώνει σχετικώς τον ιδιοκτήτη 
αυτού ώστε να προβεί στην υπόδειξή του σημείου που βρίσκεται. Σε περίπτωση 
που το υδρόμετρο δεν βρίσκεται σε κολλεκτέρ αλλά σε παροχή ή δεν υπάρχει 
πρόσβαση για την καταμέτρησή του, τότε ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να το 
μεταφέρει στο πλησιέστερο κολλεκτέρ. Εάν δεν υπάρχει κολλεκτέρ στην ευρύτερη 
περιοχή, τότε ο Δήμος υποχρεούται όπως μεριμνήσει για την τοποθέτησή νέου 
κολλεκτέρ. 

4. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παροχές δίχως υδρόμετρα. Κάθε καταναλωτής που 
δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, θα επιβαρύνεται με διοικητικό πρόστιμο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 16°: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

1. Οι εγκαταστάσεις των αρδευτικών δικτύων, μετά τον υδρομετρητή και εντός των 
αγροκτημάτων, κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους καταναλωτές με 
δική τους μέριμνα και δαπάνη. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με άρτιο και ασφαλή τρόπο. 

2. Τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης και των αγωγών των 
αρδευτικών δικτύων, μετά τον υδρομετρητή, θα πρέπει να είναι αντοχής και 
άριστης ποιότητας. 

3. Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει και να αρνηθεί τη σύνδεση με το αρδευτικό 
δίκτυο, εφόσον δεν πληρούνται κατ’ ελάχιστον οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17°: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡOMETPOΥ 

1. Ο καταναλωτής οφείλει να επιτηρεί και να ελέγχει επισταμένως το υδρόμετρο 
του και να αναφέρει άμεσα στον υδρονομέα ή στον αρμόδιο υδραυλικό του 
Δήμου ή στα γραφεία της υπηρεσίας, οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτού. 

2. Η δημοτική υπηρεσία Άρδευσης μπορεί να πραγματοποιεί τυχαίους/έκτακτους 
ελέγχους σε παροχές προκειμένου να διαπιστώνει την καλή λειτουργία τους. 
Εφόσον διαπιστωθεί απουσία ή προβληματική λειτουργία του υδρομέτρου - με 
συνέπεια την πλημμελή ή μηδενική καταγραφή της κατανάλωσης (πχ κλοπή 
νερού) η οποία δεν έχει αναφερθεί από τον καταναλωτή - θα επιβάλλεται το 
αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και εφόσον 
διαπιστωθεί κλοπή νερού κατ’ εξακολούθηση, η Υπηρεσία  θα προχωρά σε 
οριστική διακοπή της υδροδότησης, μετά από σχετική έκθεση αυτοψίας του 
αρμόδιου υδρονομέα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτή. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή, αυτή αποκαθίσταται 
από την αρμόδια Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγκαία υλικά θα 
αγοραστούν από τον καταναλωτή και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.  

4. Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής έχει καλυφθεί με χώμα, μπάζα η οτιδήποτε 
άλλο ή έχει θαφτεί για οποιονδήποτε λόγο και δεν προνόησε ο καταναλωτής να 
τον καθαρίσει/αναδείξει κατά την περίοδο που γίνεται η μέτρηση των 
υδρόμετρων, ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό/αποκάλυψη του και θα 
χρεώσει στον ιδιοκτήτη της παροχής όλα τα έξοδα. Αν ο καλυμμένος 
υδρομετρητής αποκαλυφθεί και έχει υποστεί ζημιές και έχει και φθαρμένα υλικά 
σύνδεσης θα αντικατασταθούν και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος όσον αφορά την κάλυψή του, τότε ισχύουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού. 

5. Επιτρέπεται η μεταφορά υδρομέτρου που υδροδοτεί ένα ακίνητο, σε άλλο 
ακίνητο που καλύπτεται από το δημοτικό δίκτυο, εφόσον βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου και εφόσον εξοφληθεί το καθορισμένο τέλος 
μεταφοράς και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10. 
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6. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την διαφύλαξη και την καλή λειτουργία του 
υδρομέτρου ανήκει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη. Κάθε βλάβη που θα προκληθεί, 
τόσο στο υδρόμετρο όσο και στην όλη εγκατάσταση της παροχής, είτε από τη 
συνηθισμένη χρήση είτε από ενέργεια τρίτου, βαρύνει αποκλειστικά τον 
ιδιοκτήτη και καταλογίζεται σε αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18° : ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

1. Για την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 
προσλαμβάνει - κάθε χρόνο - τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική 
περίοδος. Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης διέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. Οι υδρονομείς που προσλαμβάνονται δεν θα πρέπει να 
οφείλουν στο Δήμο ή θα πρέπει, πριν την  υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης 
τους, να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δήμο (δημοτική 
ενημερότητα) 

2. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού, τη διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές - σύμφωνα με 
το πρόγραμμα άρδευσης - και την καλή λειτουργία του δικτύου.  

3. Οι υδρονομείς άρδευσης έχουν τις εξής υποχρεώσεις/αρμοδιότητες: 

i. Να μην επιτρέπουν το πότισμα των αγροτεμαχίων όσων καταναλωτών δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες 
των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης. 

ii. Να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων 
αντλιοστασίων και δικτύων, τη φύλαξη και προστασία των πάσης φύσεως 
αρδευτικών έργων και την επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους.  

iii. Να μεριμνούν για την ασφάλεια των χώρων των αντλιοστασίων (όπου 
υπάρχουν περιφραγμένοι ή στεγασμένοι χώροι), τα οποία θα πρέπει να είναι 
κλειδωμένα και για τους οποίους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να κατέχουν 
τα κλειδιά. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι όπως διατηρούν τους χώρους των 
αντλιοστασίων και των κολλεκτέρ καθαρούς και προσβάσιμους. 

iv. Σε κάθε γεώτρηση και αντλιοστάσιο θα πρέπει να τηρείται, με ευθύνη των 
υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων - συμβάντων στο οποίο θα καταγράφεται, 
τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές, το ιστορικό κάθε 
επίσκεψης-συμβάντος, το οποίο και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Τα 
προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (ονοματεπώνυμο - υπογραφή), ακριβής 
ώρα προσέλευσης - αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και 
ώρα), β) το είδος της εργασίας που παρείχε, γ) Τα τυχόν προβλήματα στη 
λειτουργία των αντλιοστασίων και ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά και δ) 
Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
για κάθε εργασία, καθώς και τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από τη μια 
επίσκεψή έως την άλλη. 

v. Να μεριμνούν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποκατάσταση των 
μικρών βλαβών, να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες, 
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να παρευρίσκονται στην αποκατάσταση των βλαβών και να παρέχουν την 
απαιτούμενη βοήθεια στους τεχνικούς για την ταχύτερη και απρόσκοπτη 
αποκατάσταση των ζημιών. 

vi. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφουν 
την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν 
την κατάσταση. 

vii. Να ασκούν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, σύνεση και ζήλο, να τηρούν 
απαρέγκλιτα το πρόγραμμα άρδευσης που εκδίδει η Υπηρεσία και η Τοπική 
Επιτροπή Άρδευσης χωρίς εξαιρέσεις και γενικά να λειτουργούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις από τους 
καταναλωτές.  

viii. Να μην αποδέχονται φιλοδωρήματα επί ποινή απολύσεως, από οποιονδήποτε 
καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. 

ix. Να μην απασχολούνται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των 
καθηκόντων του, εργασίες κατά το ωράριο απασχόλησης τους στην Υπηρεσία. 

x. Να επιλαμβάνονται και να αναφέρουν εγγράφως στην Υπηρεσία και στην 
Τοπική Επιτροπή Άρδευσης – εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ημερών από 
την διαπίστωση του συμβάντος - τυχόν περιστατικά/συμβάντα μη τήρησης 
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού από καταναλωτές. Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα ελέγχονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και εφόσον 
αποδειχθεί παράβαση καθήκοντος, θα απομακρύνονται άμεσα από τα 
καθήκοντά τους και θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση πρόσληψής τους. 

xi. Είναι υποχρεωμένοι για: α) την έγκαιρη και αντικειμενική καταγραφή των 
ενδείξεων άρδευσης όλων των υδρομέτρων των καταναλωτών, τουλάχιστον 
δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και καθ’ υπόδειξη 
της Υπηρεσίας (υποχρεωτικά στην έναρξη και λήξη της αρδευτικής περιόδου), 
β) τη σύνταξη και έγκαιρη παράδοση των αναλυτικών καταστάσεων μέτρησης 
των ενδείξεων κατανάλωσης όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα κυβικά που 
άρδευσε ή κατανάλωσε κάθε καταναλωτής, γ) την εκτέλεση οποιασδήποτε 
άλλης εργασίας ή υπηρεσίας συναφής με τα καθήκοντα τους, η οποία τους 
ανατεθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.  

xii. Είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και βεβαίωση των πράξεων παράβασης που 
περιλαμβάνονται τον παρόντα κανονισμό ως αρμόδια ελεγκτικά όργανα βάσει 
του άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Η μη τήρηση των παραπάνω, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο 
ελέγχεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και δύναται να επισύρει έως και 
την ποινή της απόλυσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 19°: ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού, επιβάλλονται 
τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να 
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καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες 
διοίκησης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των 
γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα 
μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των 
επενδυμένων κεφαλαίων. 

2. Τα τέλη άρδευσης καθώς και τα πρόστιμα ορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα ή 
Κοινότητα ή στην επικράτεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με σχετική απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις λειτουργικές 
δαπάνες και ανάγκες της Υπηρεσίας. 

3. Το ύψος των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση 
τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Δημοτική 
Ενότητα ή επιμέρους Κοινότητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περιοχή (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης αρδευτικού 
νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου, κλπ) και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 

4. Τα  τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα 
απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούμενης περιόδου. 

5. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τη 
σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δημοτικό 
ταμία ή τους εισπράκτορες του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
από τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί 
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύουν. 

6. Ο λογαριασμός άρδευσης βαραίνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται 
από το δημοτικό δίκτυο και χρεώνεται στον υδρολήπτη (είτε ιδιοκτήτης είτε 
ενοικιαστής). Σε περίπτωση μεταβίβασης ή ενοικίασης ενός αγροκτήματος, ο 
ιδιοκτήτης του ευθύνεται αλληλέγγυα και καθ’ ολοκληρία με τον ενοικιαστή. Σε 
περίπτωση ανεξόφλητων οφειλών επί αγροτεμαχίου, ο Δήμος δεν θα προχωρεί 
σε νέα σύνδεση άρδευσης επί του αγροτεμαχίου εάν πρώτα δεν τακτοποιηθεί η 
οικονομική οφειλή που βαραίνει το αγροτεμάχιο, είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από 
το μισθωτή αυτού. 

7. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με μηχανογραφημένους λογαριασμούς. Η 
πληρωμή  γίνεται στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ή σε πιστωτικά ιδρύματα 
με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος ή μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον 
παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία από το Δήμο). Η βεβαίωση των τελών θα 
πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον δύο (2) φορές το έτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 20°: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Η χρέωση κάθε καταναλωτή γίνεται με βάση την ένδειξη του υδρομετρητή που είναι 
τοποθετημένος στο δίκτυο άρδευσης. Η μέτρηση της κατανάλωσης της παροχής 
νερού άρδευσης και η καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών των 
καταναλωτών θα πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της 
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αρδευτικής περιόδου - ή και έκτακτα αν χρειαστεί - από τους αρμόδιους υπαλλήλους 
του Δήμου και τους υδρονομείς, σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας 
άρδευσης. 

ΑΡΘΡΟ 21°: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

1. Οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους, όπως αυτές 
καταγράφονται στους εκδοθέντες λογαριασμούς άρδευσης, μέχρι την 
ημερομηνία που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που λαμβάνουν από το Δήμο 
Μινώα Πεδιάδας. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, τα βεβαιωμένα τέλη 
θα υπόκεινται στις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.  

2. Μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, η 
Οικονομική Υπηρεσία βάση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 
356/1974), είναι υποχρεωμένη να προβεί στις νόμιμες ενέργειες, για την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

3. Η υποβολή τυχόν αμφισβητήσεων ή ενστάσεων από πλευράς καταναλωτών 
γίνεται εγγράφως προς το Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 22°: ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

1. Παράπονα ή αιτήματα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή 
αναφορά, εξετάζονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία άρδευσης μετά από 
σχετική γνώμη της οικείας Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εφόσον απαιτείται. Η 
λήψη της τελικής απόφασης επί αιτημάτων καταναλωτών λαμβάνεται από το 
αρμόδιο όργανο διοίκησης του Δήμου. 

2. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών 
χρηματικών καταλόγων άρδευσης που συντάσσει το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εντός της οριζόμενης - από την αρμόδια 
υπηρεσία – χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που απαιτείται διενέργεια τεχνικής 
αυτοψίας για την επαλήθευση ή μη των αναφερομένων στην ένσταση (π.χ. 
έλεγχος σωστής λειτουργίας υδρομέτρου, καταγραφή ενδείξεων, κλπ), αυτή 
διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία Άρδευσης, η οποία γνωστοποιεί τα 
αποτελέσματα της τεχνικής αυτοψίας στην υπηρεσία Εσόδων του Δήμου με 
σχετική εισήγηση της.  

3. Επί των οριστικών βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης (και κατά συνέπεια των 
εκδοθέντων λογαριασμών) θα γίνονται δεκτές ενστάσεις, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 174 παρ. δ’ του Ν. 3463/20061. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
καταναλωτές/υπόχρεοι οφείλουν όπως υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια 
υπηρεσία Εσόδων προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία βάσει των 
οποίων αμφισβητείται η βεβαιωμένη οφειλή, ζητώντας τη σχετική διαγραφή ή 

                                            
1
 «Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι-

καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρό-
σωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για 
το ίδιο πρόσωπο» (άρθρο 174 παρ. δ’ του Ν. 3463/2006). 
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διόρθωση αυτής. Για την έγκριση ή μη της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου (ή το κατά νόμο αρμόδιο όργανο) μετά από σχετική 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Εσόδων.  

 

 Η ακολουθούμενη διαδικασία με βήματα έχει ως εξής: 

i. Αίτηση καταναλωτή προς το Δήμο για διαγραφή ή διόρθωση της οφειλής (Η 
αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από οποιοδήποτε έγγραφο/στοιχείο (π.χ. 
φωτογραφικό υλικό) μπορεί να βεβαιώσει τους λόγους που επικαλείται ο 
δημότης για τη διαγραφή).  

ii. Εξέταση της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία Εσόδων του Δήμου. Σε 
περίπτωση που απαιτείται διενέργεια τεχνικής αυτοψίας για την 
επαλήθευση ή μη των αναφερομένων στην αίτηση (π.χ. έλεγχος σωστής 
λειτουργίας υδρομέτρου, καταγραφή ενδείξεων, κλπ), αυτή διενεργείται 
από την αρμόδια Υπηρεσία Άρδευσης, η οποία γνωστοποιεί τα 
αποτελέσματα της τεχνικής αυτοψίας στην υπηρεσία Εσόδων του Δήμου με 
σχετική εισήγηση. 

iii. Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Εσόδων προς την Οικονομική Επιτροπή 
για τη διαγραφή ή μη της οφειλής ανάλογα με τα αποτελέσματα του 
ελέγχου.  

iv. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της διαγραφής ή 
απόρριψης της αίτησης διαγραφής της οφειλής. (περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 
72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20)  

v. Κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο δημότη με μέριμνα της 
αρμόδιας υπηρεσίας Εσόδων.  

vi. (σε περίπτωση έγκρισης της διαγραφής) Διαγραφή της οφειλής από τους 
βεβαιωτικούς καταλόγους από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σε 
εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολουθεί 
επαναβεβαίωση της οφειλής αν πρόκειται για διόρθωση οφειλής. 

4. Μετά την εξέταση της ένστασης δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου ένσταση από 
τον καταναλωτή για την ίδια περίπτωση χρέωσης (τέλος/λογαριασμός). 

5. Δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις και ως εκ τούτου δεν θα εξετάζονται, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 Όταν υποβάλλονται ενστάσεις μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών χρηματικών καταλόγων άρδευσης. 

 Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η 
αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ. ή άλλης αρμόδιας 
αρχής. 

 Δεν θα γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες 
πέραν του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση. 
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ΑΡΘΡΟ 23°: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου 
πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και 
πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό 
πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του δικτύου άρδευσης εκτός του 
προκαθορισμένου ωραρίου άρδευσης, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα 
άρδευσης που καταρτίζει η αρμόδια Υπηρεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον 
υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους 
τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για 
λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

4. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων, πέραν του χρηματικού 
προστίμου που θα τους επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και 
κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους. Στην περίπτωση που 
δεν προβούν οι ίδιοι στην αποκατάσταση αυτών, η Υπηρεσία δύναται να 
προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, καταλογίζοντας τη σχετική 
δαπάνη σε αυτούς. 

5. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδρομέτρου άρδευσης 
ή μηχανισμού υδρομέτρου χωρίς την παροχή σχετικής έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ 
(500 €) και αφαίρεση υδρομέτρου. 

6. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της 
σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και 
συνεπάγεται την άμεση διακοπή της υδροδότησης, την αφαίρεση του 
υδρομετρητή αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου πεντακοσίων ευρώ 
(500 €).  

7. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως 
τον υδρονομέα ή την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης. Αν χρειαστεί επισκευή ή 
αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου 
και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-χρήστη του δικτύου. Εφόσον 
διαπιστωθεί σε γενόμενο έλεγχο ότι κάποιο υδρόμετρο δεν λειτουργεί και ο 
καταναλωτής συνεχίζει να κάνει κατανάλωση νερού, τότε αφαιρείται το 
υδρόμετρο χωρίς ειδοποίηση, διακόπτεται η υδροδότηση και επιβάλλεται 
χρηματικό  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €). 

8. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη της άρδευσης του 
κτήματος να ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου και την καλή λειτουργία του, 
επίσης μετά το τέλος του ποτίσματος να ελεγχθεί εάν έχουν γραφεί στο 
υδρόμετρο τα κυβικά που καταναλώθηκαν. Οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές των 
αγροτεμαχίων πρέπει να διατηρούν τα δίκτυα σε καλή κατάσταση ώστε να μην 
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χάνεται νερό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από πλημμελή λειτουργία 
ιδιωτικών δικτύων χάνεται νερό, γίνεται άμεση διακοπή του νερού μέχρι 
αποκατάσταση της διαρροής από τον ιδιοκτήτη του δικτύου. Εάν διαπιστωθεί ότι 
η διαρροή έγινε εσκεμμένα θα επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €) 
και χρέωση στον παραβάτη των ανάλογων κυβικών της διαρροής. 

9. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα 
από τη μη προσεκτική/ορθή χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί η πρόκληση βλαβών από δόλο, οι παραβάτες - εκτός του 
κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ - θα κληθούν να καταβάλλουν  
και χρηματικό πρόστιμο ύψους τρακοσίων ευρώ (300 €). 

10. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η 
οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης 
αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ), εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά 
όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στο Δήμο από τον υπαίτιο της ζημίας. 

11. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών 
δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, καθώς και η εναπόθεση χώματος σ’ αυτούς. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).  

12. Ως αρμόδια όργανα ελέγχου για τις διοικητικές παραβάσεις του παρόντος, 
ορίζονται το υδραυλικό, υδρονομικό και τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας 
Άρδευσης (τακτικό και έκτακτο) του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 24° : ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΕΠΙΒΟΛΗ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

1. Κατά των καταλαμβανόμενων - επ’ αυτοφώρω ή μη - ως υπαιτίων παραβάσεων 
που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση 
οριζόμενα πρόστιμα. 

2. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον 
διαπιστώσουν παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού συντάσσουν τη 
«Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται:  

(α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας,  

(β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης,  

(γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των 
διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται,  

(δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί. 

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης συμπληρώνεται και υπογράφεται από το 
αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. 

3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στον παραβάτη με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της πράξης επιβολής 
προστίμου, ο παραβάτης δύναται - εφόσον αμφισβητεί την αποδιδόμενη 
παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο - να υποβάλει εγγράφως τις 
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αντιρρήσεις/ενστάσεις του στην αρμόδια υπηρεσία άρδευσης, προκειμένου 
αυτές να εξεταστούν αρμοδίως. Η υποβολή αντιρρήσεων από πλευράς του 
ελεγχόμενου θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και να στηρίζεται σε 
πραγματικά στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά.  

4. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν από την αρμόδια υπηρεσία ή 
περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία υποβολής αμφισβήτησης/ένστασης, 
τότε επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο, με απόφαση που εκδίδεται από τον 
Δήμαρχο ή τον καθ’ ύλην, αρμόδιο για θέματα άρδευσης, Αντιδήμαρχο και η 
οποία αποστέλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη 
αυτού. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι λόγοι απόρριψης των 
αντιρρήσεων/ενστάσεων του καταναλωτή, το είδος της διοικητικής παράβασης, 
η χρονολογία αυτής και το ύψος του επιβληθέντος προστίμου. Οι αποφάσεις 
επιβολής των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 
318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν.  

5. Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο/παραβάτη, η 
αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ή η υπηρεσία άρδευσης προβαίνει σε 
έγγραφη σύσταση προς αυτόν, ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το 
πέρας του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο 
υπαίτιος/παραβάτης, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος αυτού , με απόφαση του 
αρμόδιου Δημάρχου ή του καθ’ ύλην, αρμόδιου για θέματα άρδευσης, 
Αντιδημάρχου και μετά από εισήγηση της υπηρεσίας άρδευσης, και νέο 
διοικητικό πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου 
διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 25°: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ο Δήμος δύναται να λάβει – με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - έκτακτα 
περιοριστικά μέτρα ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες που δύναται να 
επικρατούν στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (χαμηλές βροχοπτώσεις, 
δυνατοί άνεμοι, υψηλή θερμοκρασία) και οι οποίες επηρεάζουν ή περιορίζουν τα 
υδατικά αποθέματα. Τα διοικητικά  πρόστιμα που προκύπτουν από την παράβαση 
των περιοριστικών μέτρων καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 26°: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

1. Η Υπηρεσία Άρδευσης υπάγεται οργανικά στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Με γνώμονα 
την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποκεντρωμένη λειτουργία της 
Υπηρεσίας στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και για την βέλτιστη εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών, η Υπηρεσία δύναται να υποστηρίζεται διοικητικά από το 
υπηρετούν προσωπικό των αποκεντρωμένων γραφείων διοικητικών και 
οικονομικών θεμάτων του Δήμου, μετά από σχετική απόφαση Δημάρχου.  
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2. Το ανωτέρω οριζόμενο προσωπικό μεριμνά, μεταξύ άλλων, για την: 

i. Παραλαβή, έλεγχο και διεκπεραίωση αιτήσεων των δημοτών 
(συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) για θέματα άρδευσης 
(εγκατάσταση νέων υδρομέτρων, μεταφορά, διακοπή, κτλ.) 

ii. Καταχώρηση στοιχείων του χρήστη και του υδρομέτρου ηλεκτρονικά στο 
πρόγραμμα άρδευσης. 

iii. Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων των παλαιών χρηστών, 
με στόχο την επικαιροποίηση του υφιστάμενου αρχείου. 

iv. Καταχώρηση μετρήσεων κατανάλωσης νερού άρδευσης ανά δημοτική 
ενότητα. 

v. Παραλαβή αιτημάτων δήλωσης αρδευτικών βλαβών και διαβίβασή τους 
στην αρμόδια υπηρεσία Άρδευσης. 

vi. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας διοικητικής φύσεως που αφορά τα 
θέματα Άρδευσης και τα οποία εξειδικεύονται περαιτέρω με την απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27°: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο (ή το κατά νόμο αρμόδιο όργανο), αφού λάβει υπόψη του 
τη σχετική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.  

2. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων που περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις που 
σχετίζονται με τεχνικά αρδευτικά έργα και δίκτυα σε κοινότητες του Δήμου 
εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις 
του παρόντα κανονισμού και δεν αντίκεινται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

3. Είναι δυνατή η συμπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισμού, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

ΑΡΘΡΟ 28°: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, τίθεται σε ισχύ 
από την ημερομηνία έγκρισης του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 
3463/2006 όπως ισχύει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

1. Στοιχεία Παραβάτη 

Ονοματεπώνυμο:................................................................................................................... 

Α.Δ.Τ.: ………………………………………….………………  

Α.Φ.Μ.:………………………………………………….  Δ/νση κατοικίας: 

………………………………………………………………………………………………………..  

Τηλ. Επικοιν.: …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Στοιχεία Παράβασης 

Χρόνος τέλεσης παράβασης : Ημερομ: ………………………………… Ώρα: …………………………… 

Τόπος τέλεσης  παράβασης: ……………………………………………………………………………………… 

Περιοχή/Κοινότητα: …………………………………………………………………………………………………… 

Στοιχεία υδρομέτρου: ………………………………………………….Μάρκα:………………………………… 

Στοιχεία κολλεκτέρ υδρομέτρου: ….………………………………………………………………………… 

3. Είδος Παράβασης βάσει του Κανονισμού Άρδευσης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
. 
 

4. Επιβαλλόμενο Διοικητικό Πρόστιμο: ……………………………………………ευρώ (…………….€) 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 

 

Κοινοποίηση: 
1. …………………………………. (Ονοματ/μο παραβάτη) 

Το αρμόδιο όργανο ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
  
ΘΕΜΑ:  Έγκριση εγκατάστασης νέας παροχής άρδευσης και σύνδεσης με το δημοτικό αρδευτικό 
δίκτυο. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως ισχύουν, 
2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν, 
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 721/Β΄/29-03-

2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
4. Την υπ. αρ. ……./……. [ΑΔΑ:………..] Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» 
5. Τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας όπως έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 

…./2021 [ΑΔΑ: ………..] Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας. 
6. Την υπ. αριθμ. ……../………. αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του καταναλωτή 

………………………………………………………………………………………… του ……………………………….., με  την 
οποία αιτείται τη χορήγηση νέας παροχής άρδευσης και σύνδεσης με το δημοτικό 
αρδευτικό δίκτυο στην κοινότητα …………………………………. της Δ.Ε. ………………………………………… 

7. Το σχετικό έλεγχο της Υπηρεσίας επί του φακέλου της αίτησης και τη δυνατότητα σύνδεσης 
του αγροτεμαχίου του καταναλωτή με το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνεται η εγκατάσταση νέας παροχής άρδευσης και σύνδεσης με το δημοτικό αρδευτικό 
δίκτυο στην κοινότητα …………………………………. της Δ.Ε. ………………………………………… για την 
άρδευση του/των αγροτεμάχιο/ων που αφορούν την αίτηση με αρ. πρωτ.: ……../……….. που 
υπέβαλλε ο/η …………………………………………………………………………του …………………………………………… 
 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης με το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο καλείται 
ο/η ανωτέρω όπως καταβάλει στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου το ποσό των 
……………. € το οποίο αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης όπως αυτό καθορίζεται και 
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Ημερομηνία:  …. /…… /20…. 

Αρ. πρωτ.: ……. 

Αρ. Απόφασης: ……. 
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Το σχετικό γραμμάτιο πληρωμής δικαιώματος σύνδεσης προσκομίζεται μαζί με το υδρόμετρο 
που πρόκειται να εγκατασταθεί, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στην υπηρεσία Άρδευσης 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης και τοποθέτησης του εξοπλισμού. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

 

…………………………….. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ονοματ/μο :…………………………………………….. 
Δ/νση: …………………………………………………….. 
Email: ………………………………………………………. 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής Κανονισμού & ΓΚΠΔ  

   

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

(α) έχω λάβει γνώση του περιεχομένου του ισχύοντα Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και πλήρως τους σχετικούς όρους αυτού και  

(β) συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ. 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία: …./…../20…. 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΑΔΑ: ΨΓΥΒΩΚ6-ΘΦΘ



- Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας - 

 [ 31 ] 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α Είδος παράβασης Ύψος Προστίμου 

1 Αυθαίρετο άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων 
του αρδευτικού δικτύου (άρθρο 23 παρ. 1) 

300€ + αποκατάσταση ζημιάς 

2 Μη τήρηση προγράμματος άρδευσης 
(άρθρο 23 παρ. 2 & άρθρο 11 παρ. 9) 

300€  + Αφαίρεση υδρομέτρου 

3 Είσοδος σε αντλιοστάσιο από μη 
εξουσιοδοτημένο όργανο (άρθρο 23 παρ. 3) 

300€ + αποκατάσταση ζημιάς 

4 Αυθαίρετη τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
υδρομέτρου χωρίς έγκριση από την 
Υπηρεσία (άρθρο 23 παρ. 5) 

500€ +  διακοπή υδροδότησης 

5 Αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές 
με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής 
καταγραφής του νερού άρδευσης 

500€ + διακοπή υδροδότησης 
+ αφαίρεση υδρομέτρου 

6 Χαλασμένο υδρόμετρο που δεν 
αντικαθίσταται (άρθρο 23 παρ. 7) 

500€ + διακοπή υδροδότησης 
+ αφαίρεση υδρομέτρου 

7 Εσκεμμένη διαρροή – πλημμελή λειτουργία 
ιδιωτικού δικτύου άρδευσης (άρθρο 23 
παρ. 8) 

300€ + χρέωση των κυβικών 
της διαρροής 

8 Φθορά - πρόκληση ζημιών στο αρδευτικό 
δίκτυο με δόλο (άρθρο 23 παρ. 9) 

300€ + αποκατάσταση ζημιάς 

9 Διαβροχή αγροτικών δρόμων, αυθαίρετες 
τομές και εναπόθεση χώματος σ’ αυτούς 
κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 
(άρθρο 23 παρ. 11) 

300€ 

10 Ληξιπρόθεσμες οφειλές (άρθρο 11 παρ.7) Αφαίρεση υδρομέτρου 

11 Μη τήρηση διατάξεων του Κανονισμού 
Άρδευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού 

Αφαίρεση υδρομέτρου 
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