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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο  
 

 Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την σύνδεση  των 

καταναλωτών στο δίκτυο άρδευσης του ∆ήµου Χερσονήσου. Καθορίζει τα σχετικά µε την άρδευση 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του ∆ήµου και των καταναλωτών. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

εύρυθμης  λειτουργίας του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, στον περιορισμό αυθαιρεσιών & 

σπατάλης νερού καθώς και στην προστασία & αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Νομικό πλαίσιο 
 

 Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 

114) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του 

∆ήµου Χερσονήσου.  

Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις των : 

• του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

όπως συμπληρώθηκαν µε τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς και 

του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006 

• του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.∆. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και 

διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιµοποιουµένων υδάτων» 

• του Ν.∆. 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.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» 

• του Ν.∆. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των                                     

∆ήµων και Κοινοτήτων» 

• του Π.∆. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, 

των διοικούµενων υπό των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)» 
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• του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Περί κινήτρων δια την ιδρυσιν 

επιχειρήσεων ΄Ύδρευσης & Αποχέτευσης » 

• του Ν.∆. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφ ορωσών εις τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 

• του Π.∆. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 

17.5/15.6.1952 Β.∆./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» 

• Τις διατάξεις του Β.∆/τος (ΦΕΚ 60 Α) /15-4-57 < Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών 

Υδάτων > όπως προβλέπεται στο άρθρο 211 του Ν 3584/07 και τις διατάξεις της παρ. 22 του 

άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του Β.∆/τος 339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄). 

• την 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», και 

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

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Δημοτικό δίκτυο άρδευσης-Αρδευτική περίοδος 

 

1. Ως «∆ηµοτικό ∆ίκτυο 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 ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµου Χερσονήσου, και στους  

περιεχόµενους  σε αυτές οικισμούς ,του οποίου  την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης 

και λειτουργίας έχει ο ∆ήµος Χερσονήσου. 

2. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα άρδευσης καθώς και τις πηγές 
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υδροδότησης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση 

και λειτουργία τους σύμφωνα µε το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

3. Ο Δήμος µέσω των δικτύων άρδευσης παρέχει νερό για την άρδευση  αγροτεμαχίων και δεν έχει 

καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση  αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την 

ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για άλλη πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει 

καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού ;ή σε ζημιά που τυχόν προκληθεί από έλλειψη νερού άρδευσης 

σε καλλιέργειες. 

4. Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε έκταση στην οποία αποδεδειγμένα  υπάρχουν γεωργικές 

καλλιέργειες. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να 

προσκομίζει στον Δήμο τα κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά. 

5.  Κάθε υδρολήπτης μπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη 

των αρδευτικών αναγκών του, σύμφωνα πάντα µε τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή 

όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον µε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. 

6. Υπηρεσία άρδευσης παρέχεται  ολόκληρο το ημερολογιακό έτος , ήτοι από  1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να διαφοροποιηθεί µε 

απόφαση του ∆.Σ στην αρχή κάθε έτους , ανάλογα µε τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, 

τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές 

ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή 

τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων 

υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Κάθε φορά καθορίζεται στην αρχή του χρόνου µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου. 

Με απόφαση του ∆ηµάρχου που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της  Επιτροπής Άρδευσης του 

άρθρου 5 µπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου. Η 

απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στα καταστήµατα των οικείων 

Κοινοτήτων, µε έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δηµοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. 

7. 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 
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κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας ύστερα από απόφαση της  Επιτροπής Άρδευσης. 

8. 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

9. Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και 

των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται µε ευθύνη του ∆ήµου Χερσονήσου, ανάλογα µε τις 

εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του αρδευτικού νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του 

∆ήµου. 

10. Οι περιοχές οι όποιες εντάσσονται στο σύστημα άρδευσης του Δήμου είναι οι παρακάτω: 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δικαίωμα χρήσης Δημοτικού δικτύου ΄Άρδευσης 

 

1. ∆ικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν µε 

οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή µμισθωμένα, χωράφια εντός του ∆ήµου που καλύπτεται από το 

δίκτυο και µε αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση αυτού υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές ή γενικά οφειλές στον ∆ήµο Χερσονήσου ή ότι έχουν προβεί 

σε ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Χερσονήσου 

2. Όποιος επιθυμεί παροχή αρδευτικού νερού για την άρδευση ακινήτου του, πρέπει να υποβάλλει 

αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ως ακολούθως : 

Την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο 1 του Παραρτήματος), η οποία συμπληρώνεται 

πλήρως από τον καταναλωτή και στην οποία δηλώνει : 

α1. Τα ακριβή ατοµικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός δελτίου 

αστυνοµικής ταυτότητας, αριθµός φορολογικού µητρώου, τηλέφωνο, κλπ.) 

α2. Την έκταση του αγρού που επιθυµεί να αρδεύει. 

α3. Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός. 
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α4. Το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας. 

α5. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο). 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τα 

αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.  

3. Η παροχή νερού από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου επιτρέπεται µόνο κατόπιν τοποθετήσεως 

υδροµέτρου, το οποίο τοποθετείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου στο 

κολλεκτέρ που αυτή θα κρίνει καταλληλότερο . 

 Το ακίνητο να μην καταλαμβάνει δημόσιο ή δημοτικό χώρο και ο δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζημιά στο δίκτυο του ιδιοκτήτη από τρίτους 

Ο Δήμος Χερσονήσου δικαιούται να µην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής µε το δίκτυο 

άρδευσης, εφόσον δεν πληρούται µια από τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισµού. 

4. Εφόσον το αίτημα εξετασθεί, γίνει αυτοψία κι εγκριθεί από την Υπηρεσία, ειδοποιείται εγγράφως 

ο καταναλωτής (Έντυπο 2 του Παραρτήματος), για τη δαπάνη και τα τέλη συνδέσεως, την 

προσκόμιση υδρόμετρου (αχρησιμοποίητου) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του 

υποδειχτούν καθώς και των απαραίτητων υλικών σύνδεσης (παρ 3). 

Η τοποθέτηση και σύνδεση στο κολλεκτέρ που θα επιλεχθεί θα γίνει αποκλειστικά από την 

υπηρεσία.  

5. Οι ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να 

καταβάλουν στο Δήμο Χερσονήσου μετά την έγκριση του αιτήματος τους το τέλος σύνδεσης µε το 

δίκτυο άρδευσης. Αντίγραφο πληρωμής του τέλους θα προσκομίζεται μαζί με το υδρόμετρο. ( 

Έντυπο 3 του Παραρτήματος). 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Επιτροπή Άρδευσης 
 

1. Συστήνεται µε το παρόν άρθρο  Επιτροπή Άρδευσης, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία, την 

αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης Η  Επιτροπή Άρδευσης 

είναι τριμελής, αποτελούµενη από : 

α)  Τον αρμόδιο Αντιδήµαρχο  Άρδευσης , ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο ∆ήµαρχος 

ορίζει άλλον αιρετό µε απόφασή του. 

β)  Τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή τον εκπρόσωπο της Κοινότητας που αφορά το θέμα, ως Μέλος 

γ)   Ένα μόνιμο υδρονοµέα  άρδευσης ή υδραυλικό του ∆ήµου, ως Μέλος  
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Η Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης 

β) 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. 

γ)  Εισηγείται στο Δ.Σ. την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, 

εφόσον συντρέχει λόγος που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισµού. 

δ) Εξετάζει τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται 

στην Οικονομική Επιτροπή την επιβολή του αναλογούντος προστίμου . 

ε)  Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθεληµένα ή όχι, και 

επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε 

εσκεµµένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου 

προστίμου σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 8 του παρόντος Κανονισμού 

ζ) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν 

εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 

η)  Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των υδροµέτρων άρδευσης. 

θ)  ∆έχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονοµέων και τις διαβιβάζει 

στον ∆ήµαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 1, 2 και 3 και 89 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλησης του 

συμβουλίου, τόπου συνεδρίασης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων τοπικής και δηµοτικής 

κοινότητας εφαρµόζονται αναλόγως και στην  Επιτροπή Άρδευσης. 

3. Την γραµµατειακή υποστήριξη της  Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που έχει 

οριστεί για γραμματειακή υποστήριξη του αρμόδιου Αντιδημάρχου άρδευσης  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Μεταβίβαση παροχής άρδευσης 

1.Κάθε ιδιοκτήτης υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει την παροχή άρδευσης που διατηρεί στο 

ακίνητό του, σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ή σε άλλη δικιά του ιδιοκτησία σύμφωνα με το 

άρθρο μεταφοράς υδρομέτρου, ενημερώνοντας την Υπηρεσία. 
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Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η 

μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση 

αυτών. 

 2.Σε περίπτωση  θανάτου  τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης μετακυλούν στους  κληρονόμους, οι 

οποίοι για να συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα να αρδεύουν το ακίνητο, θα πρέπει να τακτοποιήσουν 

τις προηγούμενες οφειλές του θανόντος/ούσης. Το υδρόμετρο δύναται να μεταβιβαστεί σε ένα 

κληρονόμο του ακινήτου που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 

3. Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταφοράς του υδρομέτρου ή μη δήλωσης της αλλαγής ιδιοκτησίας ο 

παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραβάτες 

Οι παραβάτες της παρούσης αποφάσεως θα διώκονται από τα υδρονοµικά όργανα και θα 

τιµωρούνται κατά τις ποινικές διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.3585/2007 «Προστασία του 

περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» . 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Υποχρεώσεις καταναλωτών 
Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του ∆ήµου Χερσονήσου είναι υποχρεωµένοι: 

1. Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Άρδευσης, τις οδηγίες και 

συστάσεις των υδρονοµικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Άρδευσης και του 

∆ημοτικού Συμβουλίου. 

2. Να συνεργάζονται µε τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του ∆ήµου για την καλύτερη δυνατή 

λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων. 

3. 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. 

4. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή µε ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της 

άρδευσης των κτημάτων τους και µέχρι το τέλος αυτής. 

5. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονοµέα ή στην  Επιτροπή Άρδευσης οποιαδήποτε ζηµιά που 

προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε 
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δημοτικές αρδευτικές υποδομές ο χρήστης που προκάλεσε τη ζημιά θα πρέπει άμεσα να την 

αποκαταστήσει με δική του δαπάνη και με τεχνικά ορθό τρόπο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

επισκευής της βλάβης ο Δήμος θα προβαίνει στην αποκατάσταση της με χρέωση από το Δήμο των 

απαιτούμενων υλικών και εργασίας. 

6. Να μην επεμβαίνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια κλπ για 

τη ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομικών 

οργάνων. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες 

και τις βάνες, ούτε για τυχόν ζημιές, ατυχήματα ακόμα και θανάτους που μπορεί να προκληθούν. 

7. 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. 

8. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδοµές του ∆ήµου ώστε να µην 

προκαλούν φθορές και ζηµίες µε τη χρήση των γεωργικών µμηχανημάτων τους. 

9. Στη διάρκεια του ποτίσµατος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή 

λειτουργία των ιδιωτικών µέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµιάς 

στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών 

συστημάτων άρδευσης.  

10. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από 

µμηχανήματα του ∆ήµου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δημοτικού 

δικτύου που µπορεί να συµβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την µορφή και την ηλικία της 

καλλιέργειας τους. 

11. Να λαµβάνουν µέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση νερού κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα. Ειδικότερα τα εξαρτήµατα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη 

µεταφορά τους να µην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρµατα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

12.  Μετά το πέρας της άρδευσης κάθε κτήµατος ο καταναλωτής είναι  υποχρεωµένος να κλείνει τις 

βάνες του αγροκτήµατος του και να ελέγχει για την στεγανοποίηση τους, καθώς και για την 

ασφάλεια του υδροµέτρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποχρεώσεις του Δήμου 



∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

 
Ο ∆ήµος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

1. Μεριµνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δηµοτικού δικτύου άρδευσης. 

2. Ο ∆ήµος 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 ∆ήµου 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 ∆/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 που 

χρειάζονται ορισµένο χρόνο αποκατάστασης (δίκτυα άρδευσης, γεωτρήσεις, αντλίες κ.λ.π.). 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τέλη σύνδεσης 

 

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 ∆ήµου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας 

άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των 

γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα 

µισθοδοσίας των υδρονοµέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυµένων 

κεφαλαίων.  

2. Τα τέλη  καθώς και τα πρόστιµα ορίζονται στην επικράτεια του ∆ήµου Χερσονήσου µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και είναι δυνατόν να 

αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο. 
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3. Το ύψος των εκάστοτε επιβαλλόµενων τελών άρδευσης υπολογίζεται µε βάση τον κανόνα της 

ανταποδοτικότητας . Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού καθορίζεται με 

απόφαση Δ.Σ. και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

4. Τα τέλη σύνδεσης ισχύουν για την επόµενη, µετά την έκδοση της απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα απόφαση ισχύουν τα τέλη της 

προηγούµενης περιόδου. 

5. Τα τέλη σύνδεσης βεβαιώνονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε τη σύνταξη 

σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δηµοτικό ταµία ή τους εισπράκτορες 

του ∆ήµου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-06-

1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται βάσει της 

έκδοσης λογαριασμών, βεβαιώνεται  μια ή δύο φορές το χρόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα και η 

οφειλή θα εξοφλείται 30 ηµέρες µετά την κοιν/ση στον καταναλωτή. Εάν κάποιος δημότης επιθυμεί 

την εξόφληση σε προγενέστερη ημερομηνία θα προσκομίζει την ένδειξη με φωτογραφία. Κατόπιν 

αιτήµατος στην Επιτροπή Άρδευσης και σχετικής εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας µπορεί να 

δοθεί παράταση εξόφλησης 30 ηµέρες επιπλέον που να δικαιολογείται από ιδιαίτερες συνθήκες 

ανωτέρας βίας. Μετά την πάροδο αυτής της ηµεροµηνίας οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται µε τις 

νόµιµες προσαυξήσεις. 

6. Σε  περίπτωση  ανεξόφλητων  λογαριασµών  πάνω  από 100€ ανά υδρόμετρο, η υπηρεσία θα έχει 

το δικαίωµα αφαίρεσης των υδροµέτρων. Εξαίρεση µπορούν να αποτελέσουν ειδικές περιπτώσεις 

που µετά από αίτηση θα εξετασθούν από την επιτροπή του άρθρου 5. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Υδρονομείς άρδευσης 

 
Για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων κάθε χρόνο ο ∆ήµος Χερσονήσου προσλαµβάνει 

τον απαιτούμενο  αριθµό υδρονοµέων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για το χρονικό 

διάστηµα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την 

πιστή εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές 

και την καλή λειτουργία του δικτύου. 

Ο Υδρονοµέας άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις: 
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α)  Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των µμικρών βλαβών, να ειδοποιεί τα 

αρμόδια όργανα για µμεγαλύτερες βλάβες, να παραβρίσκεται στην αποκατάσταση των 

βλαβών και να παρέχει την απαιτούµενη βοήθεια στους τεχνικούς για την καλύτερη 

αποκατάσταση των ζηµιών . 

β)  Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται. 

γ)  Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήµατος να καταγράφει την καθυστέρηση, 

ώστε να προσαρµόζεται το πρόγραµµα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση. 

δ)  Να ασκεί τα καθήκοντά του µε την µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά 

προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονοµέα 

ελέγχεται πειθαρχικά από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου. 

ε)  Να µην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. 

ζ)  Να µην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες. 

η) Να καταγγέλει στην άρδευση των αγροκτηµάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους 

σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τα άρθρα του παρόντος Κανονισµού. 

Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρµόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου 

(∆ήµαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση απομακρύνεται άµεσα από τα καθήκοντά του, 

λύεται η σύµβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του ή του επιβάλετε χρηµατικό 

πρόστιµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Παράπονα – Ενστάσεις καταναλωτών 

1. Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται µε γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται 

από την Επιτροπήή Άρδευσης και την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου, και ανάλογα των 

περιπτώσεων οδηγούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή  

2. Ενστάσεις καταναλωτών για βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης θα εξετάζονται από την 

Οικονομική    Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, κατόπιν γνωμοδότησης της  Επιτροπής 

Άρδευσης και θα επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

3. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από την  Επιτροπή 
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Άρδευσης ή το Δημοτικό Συμβούλιο για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α)  Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού. 
β) Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η 

αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ και του αρμόδιου υδρονομέα. 

γ)Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες πέραν του 

λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Απαγορεύσεις-Πρόστιμα 

1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγµα ή κλείσιµο βανών 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 . 

2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του δικτύου 

χωρίς εντολή του υδρονοµέα. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο για την πρώτη 

φορά. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός της ίδιας αρδευτικής περιόδου, το πρόστιμο 

διπλασιάζεται. Για κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται πέραν της δεύτερης φοράς, εντός της 

ίδιας αρδευτικής περιόδου, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε ποσό που θα αποφασίσει το Δ.Σ. μετά την 

εισήγηση της Ο.Ε.. 

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 ∆ήµου Χερσονήσου. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε 

πρόστιµο . 

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. 

4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδροµέτρου άρδευσης. Οι παραβάτες 

τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο .  

Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως τον υδρονομέα. 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. 

5. Κάθε αυθαίρετη επέµβαση στους υδροµετρητές µε σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής 
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καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και συνεπάγεται την άµεση διακοπή 

της υδροδότησης αλλά και την επιβολή χρηµατικού προστίµου από το αρµόδιο όργανο του.  

Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του υπαίτιου επιπλέον η αξία της άρδευσης 

καθώς και κάθε άλλη οικονομική απώλεια που τυχόν υπέστη ο ∆ήµος. 

6. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου θα ενημερώνεται άμεσα η υπηρεσία , η αφαίρεση του  θα 

γίνεται από τους τεχνικούς του ∆ήµου ή από τον καταναλωτή καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας, θα 

προσκομίζεται στα γραφεία το Δήμου για επισκευή και τα απαραίτητα ανταλλακτικά θα βαρύνουν 

τον καταναλωτή. Η επανατοποθέτηση του δύναται να γίνειαπό τον ίδιο τον καταναλωτή. Σε 

περίπτωση που η επισκευή του υδροµέτρου είναι αδύνατη παρά τις προσπάθειες των τεχνικών η 

αντικατάστασή του θα γίνεται από τον καταναλωτή. Εάν ο µηχανισµός του υδροµέτρου δεν 

λειτουργεί µε αποτέλεσµα να µην καταγράφει το νερό, πρέπει ο ιδιοκτήτης ή ο υπόχρεος να 

ειδοποιήσει τον υδρονοµέα ή την υπηρεσία άµεσα. Μετά από έρευνα η υπηρεσία θα καθορίσει το 

χρονικό διάστημα που δεν λειτούργησε το υδρόµετρο ώστε να χρεώνεται µε την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου χρόνου ή κατ’ εκτίµηση των κυβικών ανάλογα µε την καλλιέργεια από 

τον υδρονοµέα ή την υπηρεσία. Εάν όµως διαπιστωθεί σε γενόµενο έλεγχο ότι κάποιο υδρόµετρο 

δεν λειτουργεί και ο καταναλωτής συνεχίζει να κάνει κατανάλωση νερού, τότε αφαιρείται το 

υδρόµετρο χωρίς ειδοποίηση και επιβάλετε πρόστιμο. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να 

ελέγχει την ένδειξη του υδροµέτρου πριν και μετά την άρδευση.  

7. Οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές των αγροτεµαχίων πρέπει να διατηρούν τα δίκτυα σε καλή 

κατάσταση ώστε να µην 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 και θα χρεωθούν στον παραβάτη τα ανάλογα κυβικά της διαρροής. 

8. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζηµιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την µη 

προσεκτική χρήση των γεωργικών µμηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν µε 

δόλο των γεωργών-παραβατών ή οποιοδήποτε άλλου , εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών, 

υπηρεσιών, κλπ που υποχρεούνται οι υπαίτιοι επιβάλλεται και χρηµατικό πρόστιµο. Σε περίπτωση 

που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η Επιτροπή Άρδευσης, µετά από έκθεση 

αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της 

δαπάνης αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ) , εισηγείται στα αρµόδια δηµοτικά όργανα την 
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πληρωµή αυτής της δαπάνης στον ∆ήµο από τον υπαίτιο της ζηµίας. 

9. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόµων, οι 

αυθαίρετες τομές, και η εναπόθεση χωμάτων, χόρτων, κλαδιών σ’ αυτούς. Οι παραβάτες 

τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο . Αρµόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονοµείς , η  

Επιτροπή Άρδευσης και κάθε ελεγκτικός μηχανισμός. 

10. Οι ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές των αγροτεµαχίων από τα οποία διέρχονται αγωγοί ή 

έχουν κατασκευαστεί υδροληψίες, πιεζοθραυστικά φρεάτια, βαλβίδες αεροεξαγωγοί κ.λ.π. 

οφείλουν να τα προστατεύουν, υποχρεούνται δε να καταβάλουν προς το ∆ήµο την δαπάνη που θα 

πραγµατοποιηθεί για την αποκατάσταση κάθε µη φυσιολογικής ζηµιάς που θα προκληθεί κατά 

µήκος του αγροτεµαχίου τους εφόσον η ζημιά έγινε από τους ίδιους ή από άλλο που ενήργησε µε 

δική τους εντολή. 

Σε περίπτωση όµως που µε έγγραφη αναφορά τους υποδείξουν σαν δράστη άλλο συγκεκριµένο 

πρόσωπο και διαπιστωθεί η αλήθεια της καταγγελίας από την υπηρεσία η δαπάνη θα βαρύνει 

αυτόν. Ο καταλογισµός της δαπάνης αποκατάστασης γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ, µετά από την 

εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης. 

Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Βεβαίωση-Επιβολή-Είσπραξη προστίμων 

 

1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον 

παρόντα Κανονισµό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόµενα πρόστιµα. 

2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης µετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση 

διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» 

(Έντυπο 4 του Παραρτήματος)  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 
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3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα µέλη της Τοπικής Επιτροπής 

Άρδευσης και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να 

υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. 

4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον 

παραβάτη µε αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην ∆/νση Οικονοµικών –Τµήµα εσόδων, 

περιουσίας και ταµείου του ∆ήµου Χερσονήσου µε εισήγηση για την έκδοση απόφασης του 

∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίµου 

και το τρίτο παραµένει στο στέλεχος. 

5. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίµων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό 

εκδίδονται από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και εισπράττονται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν.∆. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των 

∆ήµων και Κοινοτήτων». Σε περιπτώσεις συνεχιζόµενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η 

Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας εύλογο χρόνο 

συµµόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόµενου χρόνου και εφόσον δεν συµµορφωθεί ο υπαίτιος, µε 

απόφαση του ∆ηµάρχου µετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης µπορεί να 

επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιµο επαυξηµένο έως το διπλάσιο του ανώτερου 

προβλεπόµενου διοικητικού προστίµου που ισχύει κατά περίπτωση. 

6. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαµβανόµενοι επ’ αυτοφώρω παραβάτες 

στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο, εφόσον αµφισβητούν την αποδιδόµενη παράβαση και το 

επιβληθέν πρόστιµο, µπορούν να αποταθούν µε αίτησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί µπορούν να προσφύγουν στο αρµόδιο δικαστήριο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Γενικές διατάξεις 

 

1. Το νερό που παρέχεται από το Δήμο Χερσονήσου σε οποιοδήποτε υδρολήπτη, πρέπει να 

καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεµαχίου για το οποίο ζητήθηκε η 

σύνδεση. Απαγορεύεται η µεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά αγροτεµάχια. 

2. ∆εν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από το Δήμο Χερσονήσου εφόσον ο αιτών έχει 

οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε 

έγκριση αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήμου η ύπαρξη ή µη 
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οφειλών εκ µέρους του αιτούντος. 

3. Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται µε ιδιαίτερη απόφαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου 

και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. Επίσης για τον 

καθορισµό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να λαµβάνονται υπόψη : 

 α)  οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης, 

 β)  οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων τούτων,  

γ)   οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων,  

δ)   οι ετήσιες δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρµογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

4. Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης προς το Δήμο Χερσονήσου, πρέπει να 

λαμβάνει γνώση του παρόντος κανονισµού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του. 

5. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν δεσμεύσεις με ιδιωτικά συμφωνητικά τοπικών ή δημοτικών 

κοινοτήτων για παροχή συγκεκριμένης ποσότητας νερού συνεχίζουν να παρέχονται , με 

επανεξέταση των όρων όπου κριθεί απαραίτητο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης σε συνεργασία µε τα συµβούλια των Τοπικών-∆δημοτικών 

Κοινοτήτων δύναται στην χωρική κατανοµή της εκάστοτε ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Κοινότητας για 

την εύρυθµη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, να περιγράφει και να εισηγείται στο ∆ήµο 

Χερσονήσου τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου άρδευσης όπως τα είδη δικτύων, οι παροχές και 

η µεταφορά, µετατροπή, µετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση αυτών (των παροχών), οι 

υδροµετρητές και ο χώρος τοποθέτησης αυτών, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις άρδευσης και τέλος 

την διαδικασία σύνδεσης που περιλαµβάνει τους όρους, τα δικαιολογητικά, τις δαπάνες, τους 

λογαριασµούς και τα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης, τα οποία και θα αποτελούν τµήµα του 

παρόντος κανονισµού µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου ή του εκπροσώπου της 

∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας . 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ειδικές ρυθμίσεις 
 

Ζητήµατα που δεν καλύπτονται από το παρόντα κανονισµό διαβιβάζονται από την αρµόδια 
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Υπηρεσία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Χερσονήσου . 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Ισχύς Κανονισμού 

 
Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από είκοσι (18) άρθρα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 

που κριθεί νόµιµη, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, η 

σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου. Κάθε προηγούμενη απόφαση 

καταργείται. Επιτρέπεται τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού με συμπλήρωση ή κατάργηση 

διατάξεων του μόνο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής Δήμου Χερσονήσου. 

 

Ο Κανονισμός αυτός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ……..ης ………. 2020, σύμφωνα 

με την                   αριθ. ….…./2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
( Ενδεικτικά Υποδείγματα Έντυπων και συγκεντρωτικός Πίνακας προστίμων ) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (Έντυπο 1) 
 

 
 

Α ί τ η σ η  
 

Του / των : 
 

Στοιχεία καταναλωτή /υπεύθυνου για 

πληρωμή λογαριασμού και υδρομέτρου 

Ονοματεπώνυμο......................................................

......................................................................................

Όνομα Πατρός………………………………………………… 

Όνομα Μητρός………………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας..................................................... 

................................................................................ 

Τηλέφωνο…………………………………………………… 

Α.Δ.Τ…………………………………………………………… 
ΑΦΜ ............................................................ 

 

 

Στοιχεία ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) εάν είναι 

διαφορετικά από τον καταναλωτή 

Ονοματεπώνυμο......................................................

......................................................................................

Όνομα Πατρός………………………………………………… 

Όνομα Μητρός………………………………………………… 

Δ/νση ........................................................................ 
 

Θέμα: « Αίτηση παροχής». 

Συνημμένα : 

1.Τον 13 ψήφιο κωδικό ΟΣ∆Ε ή Αντίγραφο Ε9. 

2.Αποσπάσμα ορθοφωτοχάρτη αγροτεμαχίου 

3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

ιδιοκτήτη  

4.Δημοτική ενημερότητα προηγούμνου έτους 

Σε περίπτωση ενοικίασης αγροτεμαχίου 

επιπλέον : 

Α.Φωτοτυπία   αστυνομικής ταυτότητας 

ενοικιαστή 
Β.Ενοικιαστήριο θεωρημένο για το γνήσιο της 

υπογραφής 
 

Προς: 
 

Δήμο Χερσονήσου 

 

Παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα να μου 

χορηγήσετε μια παροχή 1 ίντσας από το δημοτικό 

αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή 

:................................................................... 
.............................................................................................................

της  Κοινότητας : 
.............................................................................................................. 
για να ποτίζω με στάγδην άρδευση, το κτήμα μου 

που βρίσκεται στην θέση : 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

εκτάσεως........................................................................................... 

εκ της οποίας καλ/νης ................................................................ 

με (είδος καλ/γειας)...................................................................... 

............................................................................................................... 

με αρ. κολλεκτέρ…………………………………………………………….…… 

Υπογραφή Καταναλωτή 
 

 

 

Γούρνες, ……………………………… 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Έντυπο 2) 
 

 
 
 

                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Γούρνες, ………………………………………………. 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αρ.Πρωτ. : ………………………………………………. 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    

 

 Ταχ. Διεύθυνση  : Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών  Προς : Στοιχεία καταναλωτή/ 

 Ταχ. Κώδικας     : 71500  υπεύθυνου για πληρωμή  

 Τηλέφωνο          : 2813-404600  λογαρ/σμού & υδρομέτρου 
 Fax                     : 2813-404650  Ονοματεπώνυμο……………….. 

 Email  : dimos@hersosnisos.gr  Δ/νση ……………………………………… 

    Τ.Κ……………………………………………. 

   Κοιν.: Στοιχεία ιδιοκτήτη / 

    (ιδιοκτητών) εάν είναι  

    διαφορετικά από τον  

    καταναλωτή 

    Ονοματεπώνυμο……………….. 

    Δ/νση …………………………………….. 

    Τ.Κ…………………………………………… 

Θέμα :   Ειδοποίηση έγκρισης παροχής. 
Σχετ. : 1. Το με αριθμό πρωτ. …………./…………. αίτημα. 

Σε απάντηση του ανωτέρω  σχετικού αιτήματος σας, ππαρακαλούμε όπως  προσέλθετε στο Δήμο 

Χερσονήσου, προκειμένου να πληρώσετε τα τέλη σύνδεσης ποσού : ............................................................ 

για το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο,........................................................ Τοπικής/Δημοτικής  Κοινότητας : 

................................................................ και να καταθέσετε στο γραφείο άρδευσης το υδρόμετρο σας που 

θα πρέπει να είναι : τύπου λαδιού  1 ίντσας και θα συνδεθεί από την Υπηρεσία μας στο υπ'αρ.Κολεκτέρ 

.............................. και υπ αρ. Παροχή ........................................... 

 

mailto:dimos@hersosnisos.gr
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Έντυπο 3) 
 

 
 
 

Θέμα: «Κατάθεση υδρομέτρου άρδευσης». 

 

 

Από : 
Στοιχεία καταναλωτή/υπεύθυνου για 

πληρωμή λογαριασμού και υδρομέτρου 

Ονοματεπώνυμο.................................................................

................................................................................................. 

Όνομα Πατρός………………………………………………………… 

Όνομα Μητρός………………………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας................................................................ 

................................................................................................. 

Τηλέφωνο........................................................................... 

Α.Δ.Τ..................................................................................... 

ΑΦΜ ....................................................................................... 

 
 

Συνημμένα : 

1.Αποδεικτικό πληρωμής τελών σύνδεσης 
 

Προς: 
 

Δήμο Χερσονήσου 

 

Σε συνέχεια του με αρ. 

πρωτ………................./………………. αιτήματος μου, σας 

καταθέτω το με αριθμό 

……………………………………………………………………………………….. 

υδρόμετρο, προκειμένου να συνδεθώ στο δημοτικό 

αρδευτικό δίκτυο. 

Συνημμένο στο παρόν είναι αντίγραφο του 

αποδεικτικού πληρωμής των τελών σύνδεσης. 

 

 

 

 

 

Υπογραφή Καταναλωτή 
 

 

 

Γούρνες, ……………………………… 
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ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Έντυπο 4) 
 

 
 

Α . Στοιχεία Παραβάτη 

 

Ονοματεπώνυμο ........................................................................................................................................ 

 

ΑΔΤ ..................................................................ΑΦΜ................................................................................. 

 

Δ/νση κατοικίας ....................................................................................................................................... 

 

Τηλ. Επικοιν. .............................................................................................................................................. 

 

Β. Στοιχεία Παράβασης 

 

Χρόνος τέλεσης παράβασης : Ημερομ...................................... Ώρα ................................................... 

 

Τόπος τελεσης παράβασης...................................................................................................................... 

 

Περιοχή ..................................................................................................................................................... 

 

Στοιχεία υδρομέτρου.............................................Μάρκα....................................................................... 

 

Στοιχεία κολλεκτέρ υδρομέτρου ............................................................................................................ 

 

Γ . Παράβαση Κανονισμού Άρδευσης (Περιγραφή) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Δ. Επιβαλλόμενο Διοικητικό Πρόστιμο ..................................... ευρώ (………….€). 

 

Ημερομ. παράδοσης ..............................              Η  Επιτροπή Άρδευσης 

        Για τον Παραβάτη  

 

 

 
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
 

Είδος Παράβασης ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

Αυθαίρετο άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων 
αρδευτικού δικτύου  

(άρθρο 13ο, παρ.1) 

100, 00 € + αποκατάσταση τυχόν βλάβης 

Λαθραία λήψη νερού 
(άρθρο 13ο, παρ.2)  

100,00€ - 1η φορά + αποκατάσταση τυχόν 
βλάβης 

200,00€ - 2η φορά + αποκατάσταση τυχόν 
βλάβης 

500,00€ - Πέραν της 2ης φοράς + 
αποκατάσταση βλάβης 

Αυθαίρετη είσοδος σε αντλιοστάσιο  
(άρθρο 13ο, παρ. 3) 

100, 00 € + αποκατάσταση τυχόν βλάβης 

Αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή 
υδρομέτρου 

(άρθρο 13ο, παρ. 4) 

100, 00 €  

Αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές  

(άρθρο 13ο, παρ. 5) 

150, 00 € + διακοπή 

Χαλασμένο υδρόμετρο που δεν αντικαθίσταται 

(άρθρο 13ο, παρ. 6) 

200, 00 € 

Εσκεμμένη διαρροή 

(άρθρο 13ο, παρ. 7) 

100, 00 € 

Φθορά, πρόκληση ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο 
με δόλο 

(άρθρο 13ο, παρ. 8) 

200, 00 € + αποκατάσταση τυχόν βλάβης 

Αυθαίρετη διαβροχή αγροτικών δρόμων , τομές, 
εναπόθεση χωμάτων, χόρτων και κλαδιών 

(άρθρο 13ο, εδάφιο 8) 

100, 00 €  

Ανεξόφλητοι λογαριασµοί  πάνω  από 100 €               
(άρθρο 10ο, παρ.6) 

Αφαίρεση υδρομέτρου 

  

  

  

 


