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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 234/2016

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης (ΑΔΣ 269/2012)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
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24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη,
κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρισε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7 θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο
στον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής :
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“Μετά την ανάκληση της με αρίθ. 131/2016 Απόφασης, έτσι όπως το είπατε κ. Πρόεδρε για λόγους
οικονομίας για να πάμε σε δημοσίευση επί του συνόλου των τροποποιήσεων όλου του κανονισμού, εισηγούμαστε
κάποιες τροποποιήσεις σε κάποια άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με ειδικής σημασίας θέματα που αφορούν την
διαδικασία άρδευσης. Εισηγούμαστε στο άρθρο 9 την κατάργηση όλης της παραγράφου και της προσθήκης του
παρακάτω κειμένου και κατόπιν έθεσε υπόψη την από 19-12-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της εισήγησης του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική
μορφή και η οποία έχει ως εξής:”
“ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης
Λαμβάνοντας υπόψη τον 269/2012 Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις υπ΄αριθμ 40/2016 και 66/2016 Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ την υπ΄αριθμ. 275 /12-122016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμαστε την επιπλέον τροποποίησή του Κανονισμού Άρδευσης
αναφορικά με τα παρακάτω άρθρα:
ΆΡΘΡΟ 9- Κατάργηση όλης της παραγράφου και προσθήκη του παρακάτω
κειμένου.
Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς,
ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός του αγροκτήματος 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 αρδευτικές
οφειλές στον Δήμο Αλμωπίας ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( Οικονομική Υπηρεσία) , το
πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)
β) Τον αριθμό, την τοποθεσία, την έκταση και το είδος του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν
γ) Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή
υπάρχει)
δ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο)
Συνυποβάλλεται δημοτική ενημερότητα, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά
στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 10
Στο άρθρο 10 προστίθεται:
Η παράγραφος 12 ως εξής: Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους αρδευτικούς
και αποστραγγιστικούς αύλακες στα κτήματά τους.
Η παράγραφος 13 ως εξής: Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που δημιουργούν πρόβλημα στις
μετακινήσεις των οχημάτων των αγροτών. Όποιες παρεμβάσεις γίνονται, θα γίνονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας και θα αποκαθίστανται άμεσα.
Στο άρθρο 11 προστίθεται:
Η παράγραφος 6 ως εξής:Για μη καθαρισμό αυλάκων από τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές αγροτεμαχίων στα όρια των
οποίων είναι οι αύλακες και ανήκουν στον καθαρισμό των παραπάνω, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με το
μήκος του αυλακιού, ως εξής:
α) για αύλακα μέχρι 100 μέτρα, πρόστιμο 50 ευρώ. β) για αύλακα πάνω από 100 μέτρα, πρόστιμο 100ευρώ.
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Αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι εκάστοτε υδρονομείς και τα εκάστοτε Τοπικά Συμβούλια.
ΑΡΘΡΟ 13- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Η παράγραφος για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται υδρονομείς σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις παραμένει και προστίθεται το εξής κείμενο:
Η εποπτεία των υδρονομέων έγκειται στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.
ΑΡΘΡΟ 15- ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Τα τέλη άρδευσης θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος ανά κοινότητα, από την Οικονομική Επιτροπή και το ΔΣ ,
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Μέχρι της λήψη απόφασης οι τιμές παραμένουν ως έχουν.
Άρθρο 19- Κατάργηση παραγράφου και αντικατάσταση από το παρακάτω Κείμενο:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλμωπίας όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης, συστήνεται
με το παρόν άρθρο Τοπική Επιτροπή Άρδευσης,με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την
εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από :
α) Τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Ανατολικής Αλμωπίας για την Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου και τον εκάστοτε
Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας με τον νόμιμο αναπληρωτή του ή εντεταλμένο
σύμβουλο της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ως πρόεδρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Δήμαρχος ορίζει άλλον
αιρετό με απόφασή του β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου ή ο οριζόμενος με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου
με αναπληρωτή αυτού, ως μέλος.
γ) Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης του Δήμου, ως μέλος. Σε περίπτωση που το θέμα αφορά υδρονομέα ( καταγγελία
κλπ), ο υδρονομέας θα αντικαθίστανται από ένα μέλος που θα υποδεικνύεται με απόφαση της Τοπικής ή Δημοτικής
Κοινότητας Μετά την απόφαση πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης εκδίδεται απόφαση Δη μάρχου που
καθορίζονται τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.
Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή
ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις
υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το
αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος δ) 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 ε) Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση της
ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος .
στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται
στην Οικονομική Υπηρεσία την παράβαση για την επιβολή του αναλογούντος προστίμου ζ) Βεβαιώνει βλάβες που
προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο και στα αντλητικά συγκροτήματα 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 τον Κανονισμό. Οι βλάβες θα
κοινοποιούνται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος και του αρδευτικού δικτύου ή
τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την
λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης όπου αυτά υπάρχουν ι) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες αγροτών για τυχόν
παράβαση καθήκοντος υδρονομέων, τις αξιολογεί και εν συνεχεία, εφόσον συντρέχει λόγος, τις διαβιβάζει στο
Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
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ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών
συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες).
ιβ) Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, συνεπικουρούνται κατά την άσκηση του έργου τους και από επιστημονικό
προσωπικό των Διευθύνσεων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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 στις
Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.
Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί για
τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή άλλος υπάλληλος που
ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του κατά τόπον Αντιδημάρχου, εφόσον του έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΆΡΘΡΟΥ
20ο
Κατά την πρώτη εφαρμογή του τροποποιημένου Κανονισμού συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Δημάρχου
Αλμωπίας η οποία θα απαρτίζεται από :
1. Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή αυτού τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Έναν Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον αναπληρωτή αυτού.
3. 'Έναν Υπάλληλο του Εργοταξίου και τον Αναπληρωτή αυτού.
Προκειμένου να καταγράψουν και να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων και
του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου. Την έκθεση της επιτροπής θα παραλάβουν οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, οι
οποίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες του Δήμου , κάθε φορά για τυχούσες μεταβολές στην υπάρχουσα
κατάσταση.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ
21ο
Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από εικοσιένα ( 21 άρθρα) γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την
Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων
και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησής της.”
Σχετικές είναι οι με αρίθ. 275/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 66/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής περί θετικής εισήγησης για την τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης.”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών, μεταξύ άλλων
τοποθετήθηκαν ο κ. Πασόης Δημήτριος και ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, ο κ. Βέσκος Δημήτριος, όπως
καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 14/2016 συνεδρίασης του Δ.Σ.Αλμωπίας και κατόπιν
δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
•
τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010
•
την από 19-12-2016 Ορθή Επανάληψη της Εισήγησης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αλμωπίας, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή
•
την με αριθ. 275/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
•
την με αρίθ. 66/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
•
την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με
αρίθ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει ομόφωνα
A. Την τροποποίηση της με αρίθ. 269/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας που αφορά στην
έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλμωπίας, ως εξής :
1. Καταργεί όλο το άρθρο 9 του Κανονισμού Άρδευσης όπως είχε ψηφιστεί με την αριθ. 269/2012 Απόφαση
Δ.Σ. και το αντικαθιστά ως εξής :
Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε
καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός του αγροκτήματος 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 αρδευτικές
οφειλές στον Δήμο Αλμωπίας ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( Οικονομική Υπηρεσία) ,
το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)
β) Τον αριθμό, την τοποθεσία, την έκταση και το είδος του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν
γ) Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή
υπάρχει)
δ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο)
Συνυποβάλλεται δημοτική ενημερότητα, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά
στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.
2. Προσθέτει στο άρθρο 10 του Κανονισμού Άρδευσης τα εξής :
Η παράγραφος 12 ως εξής: Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους
αρδευτικούς και αποστραγγιστικούς αύλακες στα κτήματά τους.
Η παράγραφος 13 ως εξής: Απαγορεύονται οι παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους που δημιουργούν πρόβλημα
στις μετακινήσεις των οχημάτων των αγροτών. Όποιες παρεμβάσεις γίνονται, θα γίνονται κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας και θα αποκαθίστανται άμεσα.
Στο άρθρο 11 προστίθεται:
Η παράγραφος 6 ως εξής:Για μη καθαρισμό αυλάκων από τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές αγροτεμαχίων στα όρια των
οποίων είναι οι αύλακες και ανήκουν στον καθαρισμό των παραπάνω, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με
το μήκος του αυλακιού, ως εξής:
α) για αύλακα μέχρι 100 μέτρα, πρόστιμο 50 ευρώ. β) για αύλακα πάνω από 100 μέτρα, πρόστιμο 100ευρώ.
Αρμόδιο όργανο για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι εκάστοτε υδρονομείς και τα εκάστοτε Τοπικά
Συμβούλια.
3. Προσθέτει στο άρθρο 13 του Κανονισμού Άρδευσης τα εξής:
Η παράγραφος για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται υδρονομείς σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις παραμένει και προστίθεται το εξής κείμενο:
Η εποπτεία των υδρονομέων έγκειται στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.
4. Τροποποιεί το άρθρο 15 ως εξής :
Τα τέλη άρδευσης θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος ανά κοινότητα, από την Οικονομική Επιτροπή και το ΔΣ ,
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Μέχρι της λήψη απόφασης οι τιμές παραμένουν ως έχουν.

6

ΑΔΑ: Ω44ΖΩΨΩ-Ο0Θ

5. Καταργεί την παρ. 19 του Κανονισμού Άρδευσης και την αντικαθιστά με το παρακάτω κείμενο.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλμωπίας όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης,
συστήνεται με το παρόν άρθρο Τοπική Επιτροπή Άρδευσης,με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική
διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας.
Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από :
α) Τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Ανατολικής Αλμωπίας για την Δημοτική Ενότητα Εξα πλατάνου και τον εκάστοτε
Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας με τον νόμιμο αναπληρωτή του ή
εντεταλμένο σύμβουλο της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ως πρόεδρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Δήμαρχος
ορίζει άλλον αιρετό με απόφασή του β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου ή ο οριζόμενος με απόφαση
Τοπικού Συμβουλίου με αναπληρωτή αυτού, ως μέλος.
γ) Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης του Δήμου, ως μέλος. Σε περίπτωση που το θέμα αφορά υδρονομέα
( καταγγελία κλπ), ο υδρονομέας θα αντικαθίστανται από ένα μέλος που θα υποδεικνύεται με απόφαση της
Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας Μετά την απόφαση πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης εκδίδεται απόφαση
Δημάρχου που καθορίζονται τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και γίνεται η συγκρότηση των
Επιτροπών αυτών.
Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή
ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει
τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και
το
αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος δ) 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 ε) Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση
της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος .
στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται
στην Οικονομική Υπηρεσία την παράβαση για την επιβολή του αναλογούντος προστίμου ζ) Βεβαιώνει βλάβες που
προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο και στα αντλητικά συγκροτήματα 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 τον Κανονισμό. Οι
βλάβες θα κοινοποιούνται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος και του αρδευτικού δικτύου ή
τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την
λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης όπου αυτά υπάρχουν ι) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες αγροτών για τυχόν
παράβαση καθήκοντος υδρονομέων, τις αξιολογεί και εν συνεχεία, εφόσον συντρέχει λόγος, τις διαβιβάζει στο
Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών
συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες).
ιβ) Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, συνεπικουρούνται κατά την άσκηση του έργου τους και από επιστημονικό
προσωπικό των Διευθύνσεων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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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 στις
Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.
Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί
για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή άλλος υπάλληλος
που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του κατά τόπον Αντιδημάρχου, εφόσον του έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα.
6. Προσθέτει το άρθρο 20, ως εξής :
20ο
Κατά την πρώτη εφαρμογή του τροποποιημένου Κανονισμού συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Δημάρχου
Αλμωπίας η οποία θα απαρτίζεται από :
1. Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή αυτού τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Έναν Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον αναπληρωτή αυτού.
3. 'Έναν Υπάλληλο του Εργοταξίου και τον Αναπληρωτή αυτού.
Προκειμένου να καταγράψουν και να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων
και του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου. Την έκθεση της επιτροπής θα παραλάβουν οι Τοπικές Επιτροπές
Άρδευσης, οι οποίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες του Δήμου , κάθε φορά για τυχούσες μεταβολές
στην υπάρχουσα κατάσταση.
6. Προσθέτει το άρθρο 21, ως εξής :
21ο
Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από εικοσιένα ( 21 άρθρα) γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων και
ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησής της.”
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι διαλαμβάνεται στην με αριθ. 269/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 234/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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